
ق�م ب�لت�أليف والمراجعة

 فريق من المتخ�ص�صين

`g 1437 - 1436  á©ÑW
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 )نـظــ�م الـمـقـررات(

البرنـ�مـج االختي�ري 

دليل المعلم

طب��ع المملكة العربية السعودية لتع��ل�ي�����م  ا ة  ر ا ز و ت  ر ق������ر

ه����ذا الك�ت�����اب للمعل��م عل����ى نفقته���ا
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رقم اإليداع : 1433/5734 
ردمك : 8 - 109 - 502 - 603 - 978

فهرسة مكتبـة امللـك فهد الوطنيـة أثنـاء النـشـر
وزارة التعليم

 الرتبية الفنيـة : التعليم الثانوي - نظام املقررات - ) دليل املعلم( - الرياض، 1433 هـ
280 ص ؛ x  21 25.5 سم

ردمـك : 8 - 109 - 502 - 603 - 978
1 ـ  الرتبية الفنيـة  ـ  كتب دراسيـة    2 ـ  التعليم الثانوي   ـ  السعوديـة   ـ

كتب دراسيـة.      أ  ـ  العنوان
1433 / 5734 ديـوي 713، 640        

لهذا المقرر قيمة مهمة وفائدة كبيرة فلنحافظ عليه، ولنجعل نظافته ت�سهد على ح�سن �سلوكنا معه.

اإذا لم نحتفظ بهذا المقرر في مكتبتنا الخا�سة في اآخر العام لال�ستفادة ، فلنجعل مكتبة مدر�ستنا تحتفظ به.

حقوق الطبع والن�سر محفوظة لوزارة التربية والتعليم ـ المملكة العربية ال�سعودية

وزارة التعليمموقع 

www.moe.gov.sa

الـبـريـد الإلكـتـرونـي :

 لق�سم التربية الفنية - الإدارة العامة للمناهج

arts.cur@moe.gov.sa

Tarbia Fania Teacher.indd   2 12/31/15   1:50 PM



Tarbia Fania Teacher.indd   3 12/31/15   1:25 PM



äÉjƒàëªdG

´ƒ`````````````````````°Vƒ``ªdGáëØ°üdG

7مقدمة الكتاب

á«FÉæÑdG ájô¶ædG

10مبادئ التعلم من منظور المدر�سة البنائية

11خ�سائ�ص البيئة البنائية للتعلم

االتجاه التنظيمي اأو الفل�سفة التنظيمية

Art History 12تاريخ الفن

Aesthetics 12علم الجمال

Criticism 13النقد الفني

Studio 13االإنتاج الفني

ت�سميم الدر�ص واإدارة التعلم

14التدري�ص وفق الذكاءات المتعددة

16التدري�ص وفق اأنماط التعلم

18التدري�ص المتمايز )تنويع التدري�ص(

19توظيف الحا�سب االآلي واالإنترنت في التدري�ص

طرق التدري�ص المقترحة

20التعلم التعاوني

22الجدول الذاتي

E’S5 )23التعلم البنائي )الدائرة الخما�سية

24التعليم الب�سري

óbÉædG ô«µØàdG26

SCAMPER ôÑeÉµ°S28

اأ�ساليب التقويم

33ملف االإنجاز

35الم�سروعات

35االختبارات

Rubrics 36�ساللم التقدير اأو قواعد االأداء

Tarbia Fania Teacher.indd   4 12/31/15   1:25 PM



مراجع الجزء النظري

36المراجع

اأداة �سكامبر لتطوير االأفكار االإبداعية

40مقدمة الجزء التطبيقي

41تلميحات مهمة

42المو�سوع االأول: مدخل الفن

66المو�سوع الثاني: علم المنظور والن�سبة الذهبية

109المو�سوع الثالث: مدار�ص الفن الحديث والفن الت�سكيلي ال�سعودي

126المو�سوع الخام�ص: انتاج اللوحات الفنية

135المو�سوع ال�ساد�ص: الطباعة اليدوية

الم�سارين االإ�سافيين

الم�سار االأول )فنون الح�سارات والفنون االإ�سالمية(

158المو�سوع الثامن: الفنون االإ�سالمية )الخزف(

178المو�سوع التا�سع: الفنون االإ�سالمية )الن�سيج وال�سجاد والتطريز و...(

189المو�سوع العا�سر: الفنون االإ�سالمية )الف�سيف�ساء(

203المو�سوع الحادي ع�سر: �سناعة الورق والتجليد والر�سم على الماء والزخرفة

217المو�سوع الثالث ع�سر: فنا الكوالج والديكوباج

الم�سار الثاني )الفن الرقمي(

230المو�سوع الرابع ع�سر: الفن الرقمي

245المو�سوع الخام�ص ع�سر: الدعاية واالإعالن

254المو�سوع ال�ساد�ص ع�سر: ت�سميم ال�سعارات

المالحق

261موؤ�سر التعرف على الذكاءات المتعددة

264البحث عن ال�سور عبر االإنترنت

268تخطيط التدري�ص

270نماذج التقويم

271الم�سطلحات

المراجع

275المراجع العربية

277المراجع االأجنبية

278المراجع االإلكترونية

Tarbia Fania Teacher.indd   5 12/31/15   1:25 PM



Tarbia Fania Teacher.indd   6 12/31/15   1:25 PM



Tarbia Fania Teacher.indd   7 12/31/15   1:25 PM



Tarbia Fania Teacher.indd   8 12/31/15   1:25 PM



Tarbia Fania Teacher.indd   9 12/31/15   1:25 PM



Tarbia Fania Teacher.indd   10 12/31/15   1:26 PM



Tarbia Fania Teacher.indd   11 12/31/15   1:26 PM



»ª«¶æàdG √ÉŒ’G

»æØdG ó≤ædG

øØdG êÉàfEG

»æØdG ïjQÉJ

∫Éª÷G º∏Y

/ 

»æØdG ¥hòàdG 

Tarbia Fania Teacher.indd   12 12/31/15   1:26 PM



13

عر�ص مناذج من اختالفات االأفراد، واختالفات الثقافات املتباينة، واأثرها يف فهم املعاين التي ت�ستخل�ص من االأعمال الفنية.   •  

�سرح اخلربة الفنية وتو�سيح اأبعادها الثقافية واالجتماعية.  •  

دور القيم اجلمالية يف تكوين ال�سمري والوعي.  •  

دور الفروق الطبقية يف االختبارات اجلمالية.  •  

درا�سة البيئة والقوانني واأثرها على االإنتاج الفني.  •  

النقد الفني Criticism: النقد الفني يعني باإك�ساب املتعلمني احل�سا�سية الب�سرية لروؤية واإدراك اخل�سائ�ص الب�سرية املعقدة التي 

زيادة  ي�سهم يف  الفني  النقد  اأن  اأعمال فنية، كما  ي�ساهدونه من  الفنية يف ما  العنا�سر  نقد  يتمكنوا من  العادية، بحيث  اأيامهم  متر عليهم يف 

املدار�ص كما  الفني يف  امل�ستحدثة للنقد  اأهم الطرق  التي يعي�سونها. ومن  التذوقية  الفنية وي�ساعدهم على و�سف حالتهم  اللغوية  ح�سيلتهم 

و�سعها فيلدمان وهي اأن النقد ينبغي اأن مير باأربع مراحل وهي:

Description ويتم يف هذه املرحلة و�سف العمل الفني والتعريف به، ويتم تناول الفنان، والعمل الفني الذي  • مرحلة الو�سف   

اأبدعه، كما يتم حتديد الوقت اأو الع�سر الذي عا�ص فيه الفنان، واالأ�ساليب ال�سائدة يف ع�سره.

• مرحلة التحليل Analysis اأما يف هذه املرحلة فيتم حتليل االأ�سكال، وو�سف العالقات املختلفة التي حتتويها اللوحة، مثل عالقات   

االألوان ببع�سها:اأهي عالقات ان�سجام اأم ت�ساد، وما مدى توفر التوازن يف العمل الفني، وما مدى جناح الفنان يف اإيجاد عالقات تفاعلية 

بني املو�سوع الذي يود التعبري عنه، وبني العنا�سر والقيم الفنية.

• مرحلة ال�سرح والتف�سري Interpretation يف هذه املرحلة يتم الو�سول اإىل تف�سري العمل الفني، واإ�سفاء املعاين عليه ، وتكون   

هذه املرحلة تالية للمرحلتني ال�سابقتني وناجتة عنهما.

• مرحلة التقييم Evaluation وهي املرحلة االأخرية التي يكتمل فيها النقد وذلك باإ�سدار حكم على العمل الفني وعلى م�ستواه   

ويتم التو�سل اإىل هذه املرحلة عرب النقاط الثالث ال�سابقة.

االإنتاج الفني Studio: اإن اأهمية ممار�سة اإنتاج الفن تكمن يف اإك�ساب الطالب اللغة الب�سرية واأبجديات العمل الفني مل�ساعدتهم على 

الت�سكيل وال�سياغة وا�ستخدام الو�سائط يف االإنتاج، وهي ت�ساعد على اإذابة الفروق بني الفن واحلرفة من خالل التناول الذكي للخامة واالأداة 

وكيفية املزج بني اخليال وح�سا�سية ا�ستخدام االأدوات املختلفة واالأ�ساليب الفنية املتبعة يف العمل.

3

4
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خطوات اال�صرتاتيجية :

 1-  يوزع املعلم اجلدول الذاتي على الطالب وي�سرح لهم عنا�سره، وير�سم مثله على ال�سبورة وي�سميه )جدول ال�سف اأو جدولنا الذاتي(.

 2-  حتديد املعرفة القبلية عن املو�سوع: يطلب املعلم من الطالب قراءة عنوان املو�سوع فقط، والقيام بع�سف ذهني مبا�سر للطالب للمعرفة 

ال�سابقة للمو�سوع بطرح ال�سوؤال: ماذا تعرف عن املو�سوع ؟ 

 3-  يقوم الطالب فرادى اأو جمموعات بتدوين اأفكار خمت�سرة عن معلوماتهم حول املو�سوع يف العمود االأول من اجلدول )ما اأعرفه( ويكتفى 

بخم�ص اأو �ست اأفكار.

املراد تعلمها يف  املفاهيم  املفاهيمية لدى الطلبة وي�سححها ويو�سح  ال�سبورة ويقوم بالتعرف على االأخطاء  املعلومات على  املعلم   4-  يدون 

الدر�ص.

 5-  حتديد املعرفة املق�سودة للدر�ص: با�ستدراك حاجة الطالب ومقدار النق�ص يف البنية املعرفية لديهم بطرح ال�سوؤال الثاين: ماذا تريد اأن 

تعرف عن املو�سوع ؟

 6-  ي�سجل الطالب فرادى اأو جمموعات اأ�سئلتهم عن املعلومات التي يريدونها عن املو�سوع يف العمود الثاين من اجلدول )ما اأود معرفته( 

ويكتفى بخم�ص اأو �ست اأ�سئلة .

 7-  يقوم املعلم بال�سرح والتو�سيح مبا�سرة الأ�سئلة الطالب ح�سب تدرج معلومات الدر�ص م�سيًفا اإليها باقي معلومات الدر�ص.

 8-  تقومي املعرفة املكت�سبة: يقوم الطالب بتلخي�ص املعلومات اجلديدة التي تعلموها بطرح ال�سوؤال: ماذا تعلمت عن املو�سوع ؟ وي�ستمع املعلم 

اإىل اإجابات الطالب  ويدون كافة املعلومات على ال�سبورة يف العمود الثالث )ماذا تعلمت(.

 (P( 9-  يقوم املعلم بال�سرح والتو�سيح والت�سحيح وتاأكيد املعلومات التي  تو�سل اإليها الطالب  واملعلومات املعرفية ال�سابقة ويو�سع عالمة 

اأمامها يف العمود االأول والثاين وت�سحيح املعلومات غري ال�سحيحة .

كما ميكن اإ�سافة عمودا رابعاً اإىل اجلدول الذاتي بعنوان )كيف اأتعلم املزيد( يكتب فيه الطالب اأهدافاً جديدة وير�سدهم املعلم اإىل امل�سادر 

املختلفة الإثراء معلوماتهم في�سبح اجلدول مب�سمى )K-W-L-H( على النحو االآتي :

  Know)م� اأعرفه(What)م�ذا اأريد اأن اأعرف( Learned )م�ذا تعلمت(   How)كيف اأتعلم املزيد(

)املعرفة اجلديدة االإثرائية()املعرفة املكت�صبة() املعرفة املق�صودة()املعرفة ال�ص�بقة(
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اأ�صك�ل التدري�س الب�صري

الر�صم

الر�صوم 

التخطيطية

اخلرائط 

الذهنية

الو�صف اللفظي

قراءة االأعم�ل 

الفنية

النقد الفني

ال�صور

عر�س ال�صور

عرو�س الفيديو

اخلط الزمني

تطور اأ�صلوب معني 

) )الطب�عة مثالاً

ويبداأ االإدراك الب�سري لدى الطالب / الطالبة مب�ساهدة ال�سورة وت�سجيلها يف الدماغ ومن ثم ي�ستطيع التعبري عنها باأ�سكال وو�سائل متعددة، 

فاملعلومات التي يجمعها الطالب / الطالبة ب�سرياً  ي�ستطيع التعبري عنها عن طريق:

• ال�سورة احل�سية.

• الو�سف اللفظي.

• الر�سم واالأ�سكال التو�سيحية .

• التمثيل البياين.

• اخلرائط الذهنية.

وي�ستطيع املعلم / املعلمة تدريب الطالب / الطالبات على هذه اال�سرتاتيجية عن طريق املالحظة وامل�ساهدة، على اأن تكون هذه املالحظة 

مق�سودة وموجهة والأ�سياء حمددة  بهدف احل�سول على املعلومات.

خطوات ا�صرتاتيجية التعليم الب�صري:

1( التخطيط ، واختيار الدر�ص املنا�سب .

2( جتهيز الو�سيلة الب�سرية )�سور ، عر�ص فيديو،...( وعر�سه على الطالب/ الطالبات .

3( مناق�سة الطالب / الطالبات، وتوجيه انتباههم اإىل النقاط الرئي�سة.

4( توزيع اأوراق العمل والتي تتطلب مالحظة لنقاط معني مثل )جماالت الفنون االإ�سالمية، اخلامات امل�ستخدمة، الزخارف املوجودة على 

املنتج ....(. 

5( مناق�سة الطالب / الطالبات فيما تعلموه.
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•  عملية التقومي يتطلب و�سعها يف �سياق عملية التعليم والتعلم، فالتقومي من هذا املنظور ال يعد جزءاً منف�ساًل عن برنامج التعليمي، واإمنا 

يعك�ص كيف مت ت�سور عمليتي التعلم والتدري�ص يف اإطار املنهج ومن خالل املمار�سات التعليمية.

.Authentic عملية التقومي لي�ست مقننة واإمنا تكون ذات ح�سا�سية للمنهج واملحتوى االأ�سيل  •

•  ي�سجع املعلمون على ا�ستخدام اأحكامهم املهنية يف تقومي جهود طلبتهم.

•  متنح فر�ص كافية للطالب لتقومي اأنف�سهم.

الفر�ص  وت�سميم  املناهج،  تخطيط  يف  تفيد  معلومات  تقدم  كما  الطالب  تعلمه  عما  وغريهم  للمعلمني  معلومات  تقدم  التقومي  •  نتائج 

التعليمية امل�ستقبلية.

كما يعتمد التقومي اأي�ساً على املدخل ال�سخ�سي التفريدي  Personal Paradigm الذي ي�ستند اأي�ساً اإىل النظرية البنائية يف التعلم 

وتفريد التعليم، فيفرت�ص اأن كل طالب يفهم االأ�سياء نف�سها بطرق خمتلفة واأن له ميواًل واأهدافاً خمتلفة عن غريه، وي�ستجيب لها بطرق مميزة، 

فالبع�ص رمبا يف�سل اال�ستجابة ال�سفهية على اال�ستجابة التحريرية، والبع�ص يحتاج اإىل وقت اأطول يف التفكري يف اأ�سياء معينة، ورمبا يحتاج اإىل 

ظروف خمتلفة عن غريه، لذلك فاإن االختبارات يجب اأن يكون حمتواها مالئماً ل�سخ�سية الطالب، وتقي�ص التح�سيل الذي يك�سف عن ا�ستعداده 

وتفريد  املنا�سب.  الكايف  الوقت  منهم  لكل  وتوفر  معارفه يف ظروف خمتلفة،  الفر�سة الإظهار  لكل طالب  وتتيح  له،  املنا�سبة  االأهداف  لتحقيق 

اأو م�ستويات موحدة )تقومي  اأداء كل منهم مبحكات  اأو مقارنة  التقومي بداًل من تقنينة ال يي�سر املقارنة بني الطالب )تقومي مرجعي املعيار(، 

مرجعي املحك، اأو ي�ستند اإىل م�ستويات(، واإمنا يعتمد على حتديد تف�سيلي الإجنازات كل طالب، وجوانب ق�سوره، وميوله، وتقدمه عرب الزمن، 

ومدى ا�ستفادته من الفر�ص الرتبوية، وم�ساركاته يف االأن�سطة داخل املدر�سة وخارجها، من اأجل التو�سل اإىل �سورة �ساملة قدر االإمكان عما تعلمه 

الطالب وما اأمكنه اأدائه.

التقومي امل�ستمر للرتبية الفنية

التقومي امل�صتمر 95 درجة

املجموعاحل�صور
اأ�ص�ليب 

التقومي

املالحظة 

وامل�ص�ركة 

والتف�عل 

ال�صفي

التق�رير 

امليدانية

الواجب�ت 

وامله�م 

االأدائية

ملف 

االأعم�ل

االختب�رات 

التح�صيلية

امل�صروع�تالبحوث

عملينظري
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Tarbia Fania Teacher.indd   31 12/31/15   1:27 PM



32

اأوالاً: التقومي امل�صتمر )التكويني(

التقومي امل�ستمر هو: عمليات تعديل وبناء وتطوير املهارات والكفايات لدى املتعلمني وفق معايري كمية ونوعية ُيقا�ص من خاللها حدوث تغري 

يف �سخ�سية الطالب من جوانب ال�سخ�سية االإن�سانية جميعها ) العملية ، الوجدانية ، االجتماعية ، ... اإلخ(، ويتم تطبيق اأدوات التقومي املتعارف 

عليها لدى الرتبويني يف اإحداث التغري االإيجابي يف �سخ�سية املتعلم ب�سورة م�ستمرة حتى نهاية الف�سل الدرا�سي، وقد روعي يف تقومي الطالب يف 

التعليم الثانوي )نظام املقررات( طبيعة املقرر واأهدافه وحمتواه وا�سرتاتيجيات تقدميه يف املنهج بحيث يتم تقومي الطالب والطالبة وفق اأ�سلوبي 

التقومي يف مقررات تقومي عام ، ومقررات تقومي م�ستمر .

وتعترب مادة الرتبية الفنية اإحدى مقررات التقومي امل�ستمر الذي يعتمد على بع�ص اأدوات التقومي يف متابعة وتقومي املتعلمني اأثناء فرتة 

التعلم يف مدار�ص التعليم الثانوي نظام املقررات، وهي:

   املالحظة وامل�ساركة والتفاعل ال�سفي )تر�سد اأ�سبوعياً(

هي متابعة املتعلمني عند قيامهم بالتفاعل ال�سفي والال�سفي مع املواقف التعليمية التعلمية، وتتحدد باجلوانب التي ميكن للمعلم قيا�سه 

املبا�سرة للمتعلمني وفق املالحظة املنظمة املعتمدة على بطاقات مالحظة حمـددة العنا�سر م�سبًقا، كما ميكن تطبيق  عن طريق املالحظة 

املالحظة غري املنظمة يف متابعة املتعلمني )مع احلذر يف تطبيقها(، التي تتطلب من املعلم مهارة عالية يف تطبيق هذا النوع من املالحظة. 

وت�ساعد اأداة التقومي باملالحظة املعلمني يف تعديل �سلوك وفعاليات املتعلمني وفق منهج منظم، وكذلك قيا�ص قدرة املتعلم على االبتكار 

وتف�سري املفاهيم والتعاون مع االآخرين والتجريب وا�ستخدام طرق اأخرى للحل وااللتـزام داخل حجرة ال�سف وامل�ساركة يف احلوار واملناق�سة، 

وي�ستطيع املعلم بناء بطاقات املالحظة وفق االحتياجات الرتبوية الالزمة الإحداث عمليات التعليم والرتبية للمتعلمني يف منظومة متوازنة.

   التقارير امليدانية )ح�سب تقدير املعلم(

ويق�سد بالتقرير هنا الن�ص املكتوب الذي يعده الطالب يف حدود 200 اإىل 300 كلمة )من �سفحة اإىل �سفحتني( لي�سف فيه �سيًئا �ساهده، 

اأو مكاًنا زاره، اأو جتربة علمية قام باإجرائها، اأو يلخ�ص مو�سوًعا قراأه، اأو يعر�ص راأًيا يف م�ساألة در�سها ،اأو اإجراء درا�سة تتبعية نظرية ملو�سوع 

معني يرتبط باملحتوى املقرر،  ونحو ذلك وميكن للطالب االإ�سارة اإىل امل�سادر التي رجع اإليها فيما يكتب، ولكنه غري ملزم بالتوثيق املتبع يف 

البحث العلمي، ويتم بناء التقرير وفق اأ�س�ص وعنا�سر اإعداد التقارير باختالف اأنواعها. 

تقومي التقرير بناء على:

الرتابط املنطقي وت�سل�سل االأفكار يف الطرح. 

ا�ستخدام امل�سطلحات العلمية. 

القدرة على توظيف املفهومات العلمية يف التقرير 

ارتباط التقرير باملقرر الدرا�سي. 
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وت�سم ملفات االإجناز اأو حقائب عمل املتعلم  كما ي�سميها البع�ص �سجالت تراكمية حتتوى على جمموعة كبرية من الوثائق تكون مبثابة 

املعلمني  املتعلم مع  اأثناء عمل هذا  وا�ستعداداته، وذلك  املتعلم، ومهاراته واجتاهاته وقيمه  اأدلة يتم جتميعها عن م�ستوى معارف وخربات 

وم�ساركته لهم يف اإجناز مهام واأبحاث وتقارير معملية، اأو متابعة ومناق�سة االأخبار والتقارير العلمية، اأو عمل اأوراق بحثية. وميكن يف �سوء 

هذه الوثائق حتديد م�ستوى وقدرات املتعلم.

كيفية بناء وتخطيط ملفات االإجناز:

هناك جمموعة من اخلطوات التي ميكن اإتباعها يف تكوين نظام ملفات االإجناز، وكيفية تقومي هذه امللفات، نو�سحها فيما يلي:

حتديد الغر�ص من ملفات االإجناز: ينبغي حتديد الغر�ص من هذه امللفات، حيث تختلف حمتويات ملفات االإجناز، وامل�ساركني فيها، 

واجلدول الزمني جلمع املعلومات التي تت�سمنها باختالف الغر�ص منها.

حتديد املحتويات واملهارات املرجوة: فتقومي الطالب ا�ستنادا اإىل ملفات االإجناز يتطلب و�سوح امل�ستويات اأو النواجت التعليمية املرجو 

حتقيقها، وما ت�ستمل عليه من مهارات متنوعة اكت�سبها الطالب، وانعك�ست يف هذه امللفات. وينبغي اأن تكون حمتوياتها متعلقة بالنواجت التعليمية، 

بحيث تلقي ال�سوء على مدى حتقق هذه النواجت.

حتديد االأعمال املراد جمعها: وهذا يعتمد على �سيغة ملف االإجناز، والغر�ص منه، ف�سيغة توثيق التقدم مثال ميكن اأن ت�ستمل على 

االأعمال التي  تعك�ص مدى تقدم الطالب نحو حتقيق ناجت تعليمي معني مثل: اأوراق اأعمال الطالب، و�سجالت املالحظات، وحلول امل�سائل، واالأعمال 

التي يف مرحلة اال�ستكمال، والتقارير الذاتية، وغري ذلك. وكذلك اجلدول الزمني لالنتهاء من االأعمال، وذلك لكي يكون هناك ات�ساق يف التقييم 

واالأحكام املرتتبة عليه.

حتديد عدد مرات اأو تكرار جمع االأعمال: وهذا يعتمد على الغر�ص منها ف�سيغة توثيق التقدم تتطلب جمع عينات عرب مدة من الزمن 

الإلقاء ال�سوء على التح�سن الذي حدث يف اأداء الطالب، اأما �سيغة التقومي فتتطلب جمع عينات من اأعمال جميع الطلبة امل�ستهدفني يف نف�ص 

الوقت من العام الدرا�سي ونف�ص الظروف.

و�سع خطة م�ساركة الطالب: فملفات االإجناز تتميز باأنها تتيح فر�ساً متعددة مل�ساركات الطالب يف تقومي اأعمالهم. فهم ي�ساركون يف 

انتقاء االأعمال التي حتتوي عليها ملفاتهم، ويف تنظيم حمتوياتها، ويف املراقبة الذاتية، وتدريبهم على التمييز بني االأعمال اجليدة واالأعمال 

الهام�سية، وحتديد جوانب القوة وال�سعف يف االأعمال املتنوعة، وممار�سة التقومي الذاتي الأعمالهم بانتظام، وتقدمي تغذية راجعة.

ملف  تقومي  ولكن  منها،  االنتهاء  فور  درجاته  تقدير  يتم  ال�سف  يف  الطلبة  فاأعمال  االإجناز:  ملفات  درجات  تقدير  اإجراءات  حتديد 

االإجناز كوحدة يتطلب اإجراءات اأكرث تعقيداً. فهذا يعتمد على طبيعة امل�ستويات اأو النواجت التعليمية، وحمتويات امللف.

و�سع خطة الإعالم االأطراف املعنية مبلفات االإجناز ونتائجها:فهذه امللفات تعد من امل�ستحدثات الرتبوية، وبخا�سة يف جمال التقومي، 

لذلك ينبغي تعريف االآباء واجلمهور وغريهم من االأطراف املعنية مباهية هذه امللفات، والغر�ص منها، وكيف ت�ستخدم يف تقومي الطالب. ورمبا 

تتطلب هذه اخلطة تدريبا لبع�ص هوؤالء على كيفية متابعة اأعمال الطالب التي تت�سمنها امللفات، حيث اأن ملفات االإجناز تختلف عن االختبارات 

التقليدية يف اأن نتائجها ي�سعب تقريرها يف درجة كلية واحدة ، اأو تقدير عام، مما يتطلب تدريبا على كيفية فهم املعلومات امل�ستمدة من تقومي 

هذه امللفات.
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امل�ستمدة من ملفات االإجناز متعلقة بكفاءة الطالب ميكن تقدميها ملعلمي  و�سع خطة حفظ ملفات االإجناز وتوظيفها: فاملعلومات 

ال�سفوف التي ينتقل اإليها الطالب، وجلهات التوظيف واالآباء. غري اأنه من ال�سعب احلفاظ على اأعداد �سخمة من االأوراق واملواد املتنوعة التي 

ت�ستمل عليها امللفات اأعمال كل طالب، فيمكن تخزين جميع هذه املواد التي تت�سمنها ملفات اإجناز الطالب على اأقرا�ص حا�سوب مدجمة.

يعترب ملف االإجناز وثيقة تطويرية تت�سمن وثائق واجنازات حيث اأن الوثيقة املنظمة تو�سح دقة االإعداد والتفكري. ويحتوي كل ق�سم 

من اأق�سام امللف على عبارة تاأملية يكتبها الطالب نف�سه، وي�سرتط فيها اأال تكون التاأمالت التفكريية جمرد و�سف للمواد املوجودة يف امللف بل 

يجب اأن تبني �سبب انتقاء تلك املادة اأو اال�سرتاتيجية بعينها، واأن تبني اأي�ساً ما تعلمه الطالب من خالل خربة حمددة، وما الذي �سيفعله على 

نحو خمتلف اأو م�سابه يف املرة القادمة، وكيف ميكن  ا�ستخدام هذه املعلومات يف امل�ستقبل لتح�سني االأداء. اإن بطاقات التاأمل الذاتي يف ملفات 

االإجناز تهدف دائما اإىل وقوف الطالب على اأدائه ، فيتاأمل ويكت�سف بناء على ذلك نقاط القوة وال�سعف فيه، وذلك ي�ساعده على تطوير االأداء 

 م�ستقباًل، وهذا ال يقت�سر على اجلانب العقلي فقط واإمنا ميكن اأن ي�ستخدم يف اجلوانب االأخرى الوجدانية واملعرفية املهارية على حد �سواء

وملفات االإجناز ملقرر الرتبية الفنية �ست�ساعد املعلم والطالب يف عملية التقومي احلقيقي والوقوف على مدى تقدم الطالب بنائياً، فتجمع 

يف هذه امللفات جميع اإجنازات الطالب بعد اأن يتم م�ساركتهم يف بداية الف�سل الدرا�سي وم�ساورتهم يف حمتويات هذه امللفات، فت�سم التقارير، 

والبحوث، و�سور فوتوغرافية عن املنجزات الفنية، ونتائج االختبارات التحريرية اأو ال�سفوية، وملخ�سات عن امل�سروعات الفردية اأو اجلماعية، 

وجميع جهود الطالب الذاتية، ويق�سم كل ملف اإىل اأجزاء، كل جزء يهدف اإىل اأهداف حمددة، ويقوم الطالب بعد كل مرحلة بتعبئة بطاقة 

التاأمل الذاتي، ويف نهاية امللف يخ�س�ص جزء اأخري لتقومي االأقران الذي ي�سارك فيه زمالء الطالب يف تقومي اأدائه، وباالإمكان اأن ي�ستعني 

املعلم بجهات اأخرى الإبداء راأيها يف منجزات الطالب التي تت�سح من مدى تقدم الطالب التعليمي من بداية ملف االإجناز اإىل نهايته )كاأولياء 

اأمر الطالب(.

)التقومي التح�سيلي( االختبارات التح�سيلية 

االختبار النظري / الكتابي 

االختبار التحريري النهائي التح�سيلي هي اأداة تقومي تعتمد على االأ�سلوب الكتابي يف القيا�ص، ومن خالل االختبارات التح�سيلية يتم 

قيا�ص ما اأتقن املتعلم تعلمه من املحتوى الدرا�سي املتمثل يف جمموعة حمددة من النواجت التعليمية. 

االختبار العملية / �سفهية 

االختبارات النهائية �سواء ال�سفهية اأو العملية ال�سفهية: هو جمموعة من االأ�سئلة اأو املطالب التي تقدم للمتعلم يف بطاقة لينفذ ما فيها 

حتت مالحظة املعلم لقيا�ص قدرة املتعلم على تنفيذ اأداءات عملية يف اجلانب املهاري،  وير�سد اأداء املتعلم ونواجت التعلم )التي ال ميكن قيا�سها 

لدى املتعلم اإال من خالل االختبارات التح�سيلية العملية ال�سفهية اأو ال�سفهية العملية(.
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�سالمل تقدير لفظية ُتظهر بو�سوح موا�سفات االأداء امل�ستهدف وم�ستويات االإجناز  لكل معيار اأو اإجراء اأو مهارة فرعية ي�ستهدف التقييم قيا�ص 

مدى اإتقانها لدى املتعلم لت�سهيل و�سع الدرجات على اأداء الطالب مبو�سوعية.

وعند تقييم املهارات الفرعية اأو العمليات التتابعية اأو عنا�سر املو�سوع  فال بد من تف�سيلها و�سياغتها على �سورة معايري اإجرائية للمهمة 

املعطاة وب�سكل عام البد لكل مهارة فرعية من معيار اأو معايري ولكل معيار موا�سفات اأداء متثل م�ستويات االإجناز املطلوبة والتي بناء عليها يتم 

و�سع الدرجات على االأداء، ويعترب الطالب قد اأتقن املهارة اإذا حقق م�ستوى معني كحد اأدنى على االأقل ، واإال فاإنه بحاجة ملزيد من التعلم والتدرب 

على تلك املهارة.

� : احل�صور )يومي(: ث�نياً

احل�سور يق�سد به تواجد املتعلم اليومي لكل مقرر درا�سي ي�ستحق الطالب عليها درجة احل�سور ويخ�سم ن�سف درجة مقابل كل ح�سة 

غياب بدون عذر مقبول.
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التدري�ص، مكة املكرمة.

•  الفتالوي، �سهيلة. )2003(. املدخل اإىل التدري�ص، دار ال�سروق للن�سر والتوزيع، الطبع االأوىل، عمان.
 ،(DBAE( á«æØdG الرتبية يف  التنظيمي  االجتاه  �سوء  يف  املعلمني  بكليات   á«æØdG الرتبية برنامج  حتليل   .(`g1426( اآل قما�ص، قما�ص علي  •

ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، جامعة اأم القرى، مكة املكرمة.

•  بنجر : جناة )1431هـ( . تخطيط التدري�ص وتنفيذه وفق اأ�ساليب التعلم الن�سط –امليادين للتدريب والتطوير –جدة .
•  بنجر، جناة )g1431`). تخطيط التدري�ص وتنفيذه وفق اأ�ساليب التعلم الن�سط، امليادين للتدريب والتطوير، جدة.

ال،  ترجمة مكتبة جرير،  ط 1، مكتبة جرير، اململكة العربية ال�سعودية. qجن�سن، اإيريك ) 2006 ) التدري�ص الفع  •
•  زيتون، ح�سن ح�سني َوزيتون، كمال عبداحلميد )g1423`) التعلم والتدري�ص á«FÉæÑdG ájô¶ædG Qƒ¶æe øe، عامل الكتب للن�سر والتوزيع، القاهرة.
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•  زيتون، كمال عبداحلميد )g1432`) التدري�ص مناذجه ومهاراته، عامل الكتب، القاهرة.
• ال�سويحي، حممد ح�سني )g1424`). نظرية الرتبية á«æØdG املبنية على øØdG بو�سفه مادة درا�سية واإمكانات تطبيقها يف مدار�ص اململكة العربية 

ال�سعودية، جملة جامعة امللك �سعود، املجلد16، العلوم الرتبوية والدرا�سات االإ�سالمية، جامعة امللك �سعود، �ص 117-137، الريا�ص.

الرتبوي، ديبونو  وامل�سرف  املعلم  دليل   ``` والع�سرين   óMGƒdG القرن يف  التدري�ص  ا�سرتاتيجيات   (`g1426( .َواأبو ال�سميد، �سهيلة عبيدات، ذوقان   •
للطباعة والن�سر والتوزيع، عمان.

املرحلة  لطالب   DBAE  á«æØdG للرتبية  التنظيمي  االجتاه  وفق  الفني  الن�ساط  ممار�سة  يف  االإنرتنت  دور   .(`g1429( با�سم ح�سن فلمبان،   •
الثانوية، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، جامعة اأم القرى، كلية الرتبية، ق�سم املنهج وطرق التدري�ص مكة املكرمة.

تطوير  م�سروع   ،á«°ùjQóàdG  óbÉædG التفكري  ا�سرتاتيجية  حلقيبة  العلمية  الن�سرات   .(`g1425( توفيق  ممدوح  َوالعقيل،  قا�سم  وجيه  القا�سم،   •
ا�سرتاتيجيات التدري�ص، االإدارة العامة لالإ�سراف الرتبوي، وزارة الرتبية والتعليم، الريا�ص.

• الكرد : هايل )2009( تعليم العلوم وتوظيف دورة التعلم –جملة روؤى تربوية – العدد التا�سع والع�سرون - مركز القطان للبحث والتطوير 
الرتبوي – فل�سطني.

مكتب  العربي،  الوطن  مدار�ص  يف  والتعلم  التعليم  طرق  لتح�سني  املعلم  دليل   ``` الف�سل  يف  التدري�ص  تنويع   .(`g1429( ح�سني  كوثر  كوجك،   •
اليون�سكو االإقليمي للرتبية يف الدول العربية، بريوت.
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عك�ص يف لوحاته جو مفعم باملرح واال�ستب�سار، وا�ستخدم االألوان النقية امل�سيئة ليعرب عن اإح�سا�سه نحو احلياة، باأنها حياة بهيجة خالية من 

ال�سرعات واالأزمات، حياة ب�سيطة خالية من التعقيدات. لهذا نراه ي�سور النا�ص يف املنتزهات، وعند البحريات، وحتت االأ�سجار، واأمام معرو�سات 

املتاجر.. وغريه كاأنه يرى النا�ص يف اإجازة طويلة، يرتدون الثياب االأنيقة ويتجولون م�ستمتعني باحلياة ال�سعيدة. 

2- التعبري عن العامل اخلارجي للفنان:

الفنان هنا يكون حمايداً، يتحول نظره اإىل ما هو ظاهر يف العامل اخلارجي، فعندما ينفذ عمل ت�سكيلي ملعنى االنتماء، اأو يبني مو�سوعات 

النا�ص،  هذه االأعمال تكون خالية من  اأو معروفه لدى عامة  من ) مواد و�سلع واأ�سخا�ص ( ماألوفة 

االأبعاد االنفعالية والذاتية. هذه النظرة للفن كانت الفكرة االأ�سا�سية لفن البوب اآرت وهو ما ُيعرف 

بفن العامة اأو فن ال�سعب Popular Art، وقد ا�ستخدم هذا الفن ال�سور الب�سرية املعتادة التي 

ي�ساهدها العامة من النا�ص يف التلفاز واالإعالنات التجارية وتقدميها بهيئة اأعمال فنية ثنائية االأبعاد 

اأو ثالثية االأبعاد، تنقل واقع احلياة بدون ق�سد فل�سفي عميق. 

يعترب الفنان روبرت رو�سنربج  Robert Rauschenberg من الفنانني الذين مهدو حركة 

)البوب ارت(، وا�ستخدم املواد امل�ستهلكة كاالأقم�سة والزجاج وق�سا�سات ال�سحف وال�سور الفتوغرافية، 

ونفذ اأعمال طباعة بال�سا�سة احلريرية.  

) االإ�سارة اإىل اأن هذا النوع من الطباعة �سيتم تناوله يف الدرو�ص القادمة ب�سورة مف�سلة (.  

لوحة اأخرى للفنان اأوج�ست ماك يف تون�صلوحة للفنان اأوج�ست ماك معرًبا عن حديقة
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ابتداع فن من خالل فكر ذهني خال�ص:   - 3

اأي اأن الن�ساط الفني ُينتج من خالل معرفة نظرية ومنهج عقلي وقواعد حمددة.

نالحظ يف اأعمال الفنانني القدماء، ربطوا الفن مع علم الريا�سيات، بغاية الو�سول اإىل تنا�سبات مثالية. مثال: جند الن�سبة الذهبية )االإ�سارة 

اإىل اأن هذا املو�سوع �سيتم �سرحه يف الدرو�ص القادمة( اعتمد عليها الفنان ليوناردو دافن�سي يف معظم لوحاته كلوحة اجلوكندا، اأي�ساً يف فن العمارة 

القدمية، كاأهرامات امل�سريون القدماء واملباين االإغريقية، كان ُيراعى يف ت�سميمها واإن�سائها طول املبنى مع عر�سه، وتنا�سب االأجزاء مع بع�سها، 

كما نرى هذه الن�سبة الذهبية يف املنتجات احلديثة، مثل ت�سميم ال�سيارات و�سا�سات احلوا�سب... وغريه.

 اأي�ساً عند فنانني املدر�سة االنطباعية ) مونيه و�سورا و�سيزان ( اعتمدوا على النظريات العلمية الب�سرية املتمثلة يف درا�سة ال�سوء الواقع على 

التغريات  ملعرفة  درا�سة علمية  االألوان  ودرا�سة  الطبيعية  العنا�سر 

التي حتدث على االأ�سكال اأثناء تغيري ال�سوء ال�ساقط عليها.

نظام  اإىل  تو�سل    Josef Albers الربز  جوزيف  والفنان 

اإيقاعي يقوم على اال�سطراد الريا�سي لالألوان واخلطوط، فمعظم 

لوحاته تتداخل يف بنائها عدد من املربعات امللونة مبقايي�ص  دقيقة.

يتم تناول باقي جوانب تعريف الفن بنف�ص املنهجية، وهي املناق�سة وعر�ص االأمثلة وال�سواهد، مع طرح االأ�سئلة التي 

تثري التفكري.

ن�ص�ط: هل الفن احلديث هو حالة من الفو�سى ال يتوفر فيه نظام و�سوابط موحدة؟ بعد االنتهاء من تطبيق الن�ساط، يتم مناق�سة اإجابات 

الطالب اأو الطالبات، مع تو�سيح اأن اخلطوط واالألوان عندما نرتبها وننظمها وفق اإيقاع معني، ننتج لوحة وفن، مثل مفردات الكالم تتحول من 

كالم عادي اإىل �سعر اأو فن اأدبي، ومع تعدد احلركات واملدار�ص الفنية، اأ�سبح من ال�سعب اإلزام قوانني مدر�سة على مدر�سة اأخرى، ب�سبب اختالف 

املو�سوعات والتقنيات واخلامات. فهناك اأعمال لفنانني تت�سم بالدقة، واالهتمام بتمثيل الواقع واملنظور واأ�سوله، واأعمال لفنانني اآخرين كالفنان 

جاك�سون بولوك  jackson pollock ، قد نرى لوحاته باأنها جمموعة من اخلطوط واالألوان التي تنم على فو�سى عارمة وظاهرة، لي�ص 

فيها اأي نظام، ولكن عند تاأملها والتمعن فيها، �سنجد فيها ما يطلق عليه بالنظام الال نظامي، اأي ) النظام يف الفو�سى(، فكل خط وكل لون يتم 

توزيعهم بطريقة مق�سودة، ترتكز على مفهوم احلركة، وُيعرف هذا االأ�سلوب بالتجريد التعبريي اأو الفن الال�سكلي اأو الفن الالمو�سوعي.
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الغابات،  يف  واالأغ�سان  النباتات  اأوراق  لر�سم  التخطيطي  الر�سم  على  اعتمد 

ر�سمها بدقة متناهية، فقد كان يوؤكد على العنا�سر كاأنه ير�سم كل عن�سر على 

حده و يعطي كل عن�سر درا�سة وافية اإىل اأن حولها اأ�سكال زخرفيه، واهتم باللون 

ال  كان  اأنه  الفنان  عن  ُعرف  وما  واحلار،  البارد  بني  اللوين  والت�ساد  ودرجاته، 

يعرف الن�سب وال الت�سريح، فقد كان ير�سم كاالأطفال. 

اأنه مل يغفل جانب  والفنان عبداهلل املحرقي: نالحظ قوة ا�ستخدامه للخط يف التعبري مع 

اللون.

وباملقابل جند فنانني اآخرين اعتمدوا على اللون يف التعبري اأكرث من اخلط اأمثال :

ال�سوء   وتاأثري  للطبيعة  اأعماله  بع�ص  الذي جلاأ يف   Claud Monet مونيه   كلود  الفنان 

واندماج االألوان .

عمل للفنان عبداهلل املحرقي

عمل للفنان هرني رو�سو

عمل للفنان ال�سعودي عبدالعزيز الناجم

التعبري  يف  اللون  على  الفنانني  العتماد  حت�سى  وال  تعد  ال  عديدة  واالأمثلة 

دور  ب�سبب  وا�سحة  العمل غري  اأن عنا�سر  اإىل حد قد جند  اأكرث من اخلط 

اخلط ال�سئيل جدا كعمل الفنان ال�سعودي عبد العزيز الناجم.
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3-اإثارة االهتمام : قراءة ال�صور :

-التاأمل والتحليل واال�صتنتاج

اآرثر  الفنان  طالب  اأعمال  بع�ض  اأمامك   : ن�صاط   -

وي�صلي داو Arthur Wesley Dow 1904-1922م, بعد 

تفح�صك لل�صور ماذا تتوقع اأن يكون االأ�صا�ض البنائي لفن 

فنون  بلورة  مت  وكيف  ”Notan-structure“؟  النوتان 

القيم  هي  وما   , االأوروبية  الفنون  مع  االأق�صى  ال�صرق 

الفنية واجلمالية التي تراها فيها؟

Notan Design äÉJƒædG º«ª°üJ

بع�ض اأعمال طالب الفنان اآرثر وي�صلي داو Arthur Wesley Dow 1904-1922م
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ثانيًا : اال�صتك�صاف 

 )ا�صتق�صاء مبني (:

-ن�صاط كتاب الطالب : عر�ض �صور الكتاب للمناق�صة 

واحلوار حول البنية التناغمية. 

من  اللونية  القيم  عن  تو�صيحي  تعليمي  فيلم  -عر�ض 

.Youtube موقع اليوتيوب

-ا�صتنتاج مفهوم القيمة .

-ن�صاط كتاب الطالب: املقارنة  بني ال�صورتني ال�صتنتاج 

مفهوم التباين. 

القيم  وفق  التباين  ت�صنيف  الطالب:  كتاب  -ن�صاط 

اللونية.

Notan Design äÉJƒædG º«ª°üJ

جدول تدرج القيم اللونية
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-ا�صتق�صاء موجه : قراءة ال�صور

-ن�صاط: اأمامك جمموعة من ال�صور لفنون الثقافات 

االأعمال  هذه  بني  امل�صرتك  القا�صم  :حدد  املختلفة 

معًا؟ والقا�صم امل�صرتك بينها وت�صميم النوتان والقيم 

الفنية واجلمالية التي ت�صمنتها هذه االأعمال. 

توجيه  الطالب:  كتاب  ن�صاط  مبني:  -ا�صتق�صاء 

الطالب ال�صتك�صاف ال�صورة للنوتان  وتف�صريها

-ن�صاط كتاب الطالب: مقارنة مفتوحة بني اخلداع 

الب�صري والنوتان من حيث اأ�ص�ض البناء الفني )عنا�صر 

 – واالأر�صية  ال�صكل   - اللوين   التباين   – الت�صميم 

 – االأبعاد   - والتناظر  التماثل   – –االتزان  الفراغ 

النظرية القائمة عليها(.

الطالب  ت�صجيع  مفتوح:  حر  -ا�صتق�صاء 

باال�صتك�صاف اأكرث عن اأحد الثقافات الفنية .

Notan Design äÉJƒædG º«ª°üJ

كمبوديا                        اإفريقيا

فنون من الثقافة الهندية
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الرئي�صية   الفكرة  مناق�صة  والتف�صري:  ال�صرح   : ثالثًا 

لت�صميم النوتان.

- عر�ض فيلم وثائقي عن النوتان من موقع اليوتيوب 

Youtube

- ن�صاط كتاب الطالب : قراءة ال�صور  وعقد مقارنة 

والفراغ  وال�صكل  والتماثل  االتزان  حيث  من  مفتوحة 

واالإيجابية وال�صلبية.

- تف�صري املفاهيم االأ�صا�صية لبنية النوتان  : التفاعل 

االإيجابي  الفراغ   - عايل(  )تباين  والظالم  ال�صوء  بني 

تناظر  والال  والتناظر  التماثل   – االتزان   – وال�صلبي 

النوتان  بنية  يف  واالأر�صية  ال�صكل  بني  التبادل  وتاأكيد 

 .“Notan-structure”

النوتان  ت�صميم  تنفيذ  عن  تعليمي  فيلم  عر�ض   -

Youtube باأ�صلوب الق�ض والل�صق من موقع اليوتيوب

Notan Design äÉJƒædG º«ª°üJ
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-مناق�صة اأ�صاليب تنفيذ النوتان وتو�صيحها.

-قراءة ال�صور والتحليل والت�صنيف.

-ن�صاط : �صنف طرق الق�ض لفن النوتان من خالل 

ال�صور املعرو�صة.

Notan Design äÉJƒædG º«ª°üJ

1-ق�ض مفرد                     2-مزدوج                    3- ثالثي
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– تكويني  –بنائي  )ت�صخي�صي  التقومي:    : رابًعا   -

ختامي(.

ماذا   )K-W-L( الذاتي  التعلم  جدول   : ن�صاط   -

تعلمت عن النوتان Notan , تعبئة جدول التعلم اجلزء 

.(Learned( )الثالث )ماذا تعلمت

- ) اأفكر واأحتدث واأكتب( : تطبيق االأن�صطة الواردة 

بكتاب الطالب.

- ن�صاط : �صنف ال�صور التي مت البحث عنها وجمعها 

من ن�صاط احل�صة ال�صابقة عن النوتان  من حيث )اأ�صلوب 

التنفيذ – طرق الق�ض اأو التلوين ( وكتابة نقد فني عنها.

 - تطبيق ب�صيط بالورق باأ�صلوب الق�ض والل�صق حتى 

يتمكن الطالب من متابعة اأجزاء الت�صميم ومعرفة اجتاهاته ,  ومن ثم يتمكن من  ر�صم ت�صاميم النوتان ب�صريا 

وتطبيقها بالتقنيات املختلفة لها.

Notan Design äÉJƒædG º«ª°üJ
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واملعارف  العلوم  :)ربط  واالإثراء  التو�صع   : خام�صًا 

باحلياة اليومية والبيئة وق�صايا املجتمع (.

حول  بطالقة  التفكري  على  الطالب  حث  -ن�صاط: 

بخامات  وتنفيذها  النوتان  ت�صاميم  من  اال�صتفادة 

وتقنيات فنية مبتكرة من البيئة املحلية.

الإقامة  خطة  اقرتاح  على  الطالب  ت�صجيع  -ن�صاط: 

على  قائم  ال�صعودي  العمل  �صوق  يخدم  حملي  م�صروع 

ت�صاميم من الثقافات الفنية التي متت درا�صتها.

مدى  عن  بالبحث  الطالب  توجيه  اإثرائي:  -ن�صاط 

خمتلف  يف  االإ�صالمية  بالفنون  املختلفة  الثقافات  تاأثر 

اأو  املجالت  من  املنا�صبة  بال�صور  مدعم  احلياة  جماالت 

اأحد حمركات البحث مع كتابة تقرير نقدي لها.

Notan Design äÉJƒædG º«ª°üJ
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تطوير  الطالب  من  الطلب  الطالب:  كتاب  -ن�صاط 

الر�صومات وال�صور املعرو�صة من االأعمال الفنية للثقافة 

�صكامرب  بطريقة  اإبداعية  اأفكار  باقرتاح  الغربية  

الثقافات  بدمج  اإبداعية  اأفكار  توليد  يف   Scamper

املحلية  الهوية  واإ�صفاء  املحلية  بالثقافة  املختلفة 

اأو  ثنائية  فنية  اأمناط  ذات  ت�صاميم  لتنفيذ  ال�صعودية 

ثالثية االأبعاد.

م�صور  مقايل  تقرير  كتابة  الطالب:  كتاب  -ن�صاط 

عن دور هذه الفنون مبظاهر احلياة واملجتمع من جميع 

اجلوانب.

-ن�صاط كتاب الطالب : 

خريطة مفاهيمية

الفنان ال�صعودي حممد كركالالفنان ال�صعودي نا�صر الرتكي

Notan Design äÉJƒædG º«ª°üJ
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الفن احلديث و املدار�ض الفنية

ُيف�صل اأن يتعلم الطالب والطالبة التايل : 

والفن  احلديث  للفن  التاريخية  البدايات  1/اإدراك 

ال�صعودي.

2/املقارنة بني املدار�ض الفنية احلديثة .

الفنية  املدار�ض  من  الرتبوية  االآثار  على  3/التعرف 

احلديثة. 

4/درا�صة بع�ض االأعمال الفنية و قراءتها .

يتبعها  التي  احلديثة  الفنية  املدار�ض  5/اكت�صاف 

ت�صكيليي وت�صكيليات اململكة العربية ال�صعودية . 

االأعمال  يف  الظاهرة  املو�صوعات  بني  املقارنة   /6

الت�صكيلية للفن ال�صعودي .

تق�صيم ال�صاعات املقرتحة )5 �صاعات( اإىل 4 �صاعات نظرية و�صاعة للمناق�صة .• 

�صور منوعة لفنانني عامليني وحمليني تو�صح املدار�ض التي يتبعونها , مع ال�صرح والتعليق.• 

الرتكيز على دور الفنانني واأ�صلوبهم  يف تنوع املدار�ض .• 

التكليف بكتابة تقارير عن اأحد املدار�ض الفنية احلديثة اأو الفن ال�صعودي, مدعمًا بال�صور.• 

االهتمام باأن�صطة التفكري املقرتحة واإثارة املتعلمني / املتعلمات حولها.• 

الرتكيز يف االأن�صطة على اأمناط  املتعلمني  / املتعلمات . • 

االإجراءات املقرتحة للتدري�ض:

Tarbia Fania Teacher.indd   109 12/31/15   1:43 PM



110

الو�صائل التعليمية املقرتحة:• 

�صور متنوعة لفنانني عامليني وحليني . • 

عر�ض فيديو الأعمال فنانني على امل�صتوى • 

.YouTube العاملي و املحلي  ,  من

كتاب •  يف  املتوفرة  بال�صور  اال�صتعانة 

الطالب لل�صرح.

مدار�ض  عر�ض  املعلمة   / املعلم  -باإمكان 

فنية اأخرى و تعزيزها بال�صور ونبذة عن  

فنانني مار�صوا اأ�صاليبها.

الفن احلديث واملدار�ض الفنية

-على املعلم / املعلمة التاأكيد على الطلبة والطالبات بالتفاعل الواعي مع املدار�ض الفنية , وتوجيهها مبا بعود 

على املجتمع واالإن�صانية باخلري والتقدم .

التا�صع ع�صر وحتى •  القرن  اأواخر  الفني منذ  االإنتاج  للداللة على  ُا�صتخدم  : هو م�صطلح عام  فن حديث 

�صبعينات القرن الع�صرين . 

فن االأر�ض: اأ�صلوب تعبريي ظهر يف ال�صتينات بالواليات املتحدة االأمريكية , وفكرته تدور حول حماية • 

البيئة والوعي بالق�صايا البيئية .        
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بالعلوم  الربط  والطالبات  الطالب  من  اأطلب   -

اإ�صحاق  نظرية  بني  العالقة  وتو�صيح  االأخرى, 

نيوتن واملدر�صة التاأثريية.

الفنون  روؤية  تغيري  يف  والطالبات  الطالب  -ناق�ض 

بعد ظهور التاأثريية .

-عر�ض اأعمال الفنان �صيزان ومناق�صتها .

-من املمكن توفري امل�صادر وحتديد حمركات البحث 

للطلبة والطالبات للبحث منها .

الفن احلديث و املدار�ض الفنية

تو�صيح اأن التاأثريين ر�صموا نف�ض املنظر يف اأوقات خمتلفة , ومنهم  كلود مونيه .
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- عر�ض الأعمال فنان تاأثريي ومناق�صتها .

- ا�صتثارة تفكري الطلبة والطالبات حول املدر�صة 

ما  مدر�صة  عن  و�صوؤالهم  للتاأثريية,  مهدت  التي 

بعد التاأثريية.

الفن احلديث واملدار�ض الفنية

مّهد الفنان فان جوخ  للمدر�صة التعبريية عندما ر�صم الطبيعة ب�صربات فر�صاته القوية واألوانه ال�صارخة,  • 

ومّهد الفنان �صيزان للتكعيبية عندما حاول اأن يقيم بنائية ت�صكيلية للطبيعة.

الفن •  واأعطت  االأ�صياء  على  وتاأثريه  ال�صوء  بدرا�صة  اهتمت  )االنطباعية(:  التاأثريية  بعد  ما  مدر�صة 

احلديث مفهومًا جديدًا , ومنها ا�صتمد التكعيبني  والوح�صيني مبادئهم .
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وجه •  بتو�صيح  والطالبات  الطلبة  تفكري  ا�صتثارة 

ال�صبه بني الفن االإفريقي والفن التكعيبي.

واالأفريقي  •  التكعيبي  للفن  لوحات  عر�ض 

ومناق�صة الطلبة/ الطالبات يف وجه ال�صبه بينها . 

الفن احلديث و املدار�ض الفنية

الفن االأفريقي هو فن رمزي ويعطى معنًى عميقًا وكبريًا, والفنان االأفريقي ال يوىل اهتمامًا بق�صية ال�صوء • 

والظل والن�صب, الأنه يف فنه ال يحاور ال�صكل بقدر حماولته الأن ُيبدع ويبني �صيئًا له عالقة بالرمزية والتعبري 

الب�صيط عند االإن�صان الفطري .
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العنا�صر  تختزل  التكعيبية  اأن   على  -التاأكيد 

هند�صية  اأحجام  اإىل  الفني  العمل  يف  املختلفة 

قد تكون قريبة من الواقع اأو بعيدة عنه؛ واأنها  

تتميز باجلمع بني االأزمنة واالأمكنة يف اآٍن واحد.

باإمكان املعلم / املعلمة عر�ض �صرية اأكرث من فنان تكعيبي مدعمًا ال�صرية بال�صور مع مراعاة  زمن احل�صة .

مميزات املدر�صة التكعيبية :

1/ العنا�صر و االأ�صكال يف العمل الفني قوامها االأ�صكال الهند�صية واخلطوط امل�صتقيمة واحلادة .

2/ العنا�صر رغم حتويلها فهي وا�صحة وميكن التعرف عليها .

3/ يظهر حتريف العنا�صر يف اأجزائها واأو�صاعها املختلفة .

4/ العالقات اللونية وا�صحة ومهمة يف اإظهار احلجم .

الفن احلديث و املدار�ض الفنية
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امل�صطلحات  بع�ض  عر�ض  املعلمة   / املعلم  -باإمكان 

املرتبطة بالفنون مثل  فانتازيا Fantasy : طراز 

فني يرتبط باالأحالم واخليال وال�صاعرية, ومُيثل 

هذا الطراز املدر�صة ال�صريالية .

الفن احلديث و املدار�ض الفنية

1/ االأ�صكال والعنا�صر ت�صبه الواقع, ولكنها يف اأماكن غريبة واأو�صاع وتنظيمات بعيدة عن اأو�صاعها وتنظيماتها 

يف الطبيعة .

بالالنهاية  �صعورًا  )امل�صاهد(  املُتلقي  لتعطي  الوا�صعة,  لالأر�صيات  بالن�صبة  �صغرية  واالأ�صكال  العنا�صر  تظهر   /2

واحللم واخليال .

3/ يظهر يف االأعمال ال�صريالية التباين احلاد بني الظالل واالأنوار, وكاأن الفنان يوؤكد على القلق واخلوف الذي 

يالزم االأحالم اأحيانًا .

4/ا�صتخدام االن�صجام واالألوان غري املتباينة لتاأكيد الغمو�ض وعدم الو�صوح يف عامل  االأحالم .

مميزات املدر�صة ال�صريالية :
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تعني  فرن�صية  كلمة   Frottage فروتاج   -

احتكاك وم�صح وتدليك , و هي طريقة ا�صتخدمها 

بع�ض ال�صرياليني ومنهم ارن�صت يف بع�ض اأعمالهم  

ويعتمد على و�صع �صطح ال�صورة على اأ�صياء بارزة 

مثل اخل�صب واالأحجار واأوراق النبات وغريها, ثم 

فيحدث  واالألوان  باالأقالم  ويحك  ال�صطح  يدلك 

اأثرًا غريبًا واأ�صكااًل غري متوقعة .

ي�صتطيع املعلم / املعلمة  تو�صيح الفروتاج عمليًا اأمام الطلبة / الطالبات  , اأو يدعوهم للتجريب بنموذج 

ب�صيط. 

الفن احلديث و املدار�ض الفنية

الفروتاج

Tarbia Fania Teacher.indd   116 12/31/15   1:43 PM



117

االأ�ص�ض  عن  التعبري  الطالبة   / للطالب  -يرتك 

التي قامت عليها ال�صريالية , مع التوجيه من قبل 

املعلم / املعلمة .

-توجيه الطلبة والطالبات لتلخي�ض املو�صوع عن 

طريق اخلريطة الذهنية للك�صف عن مدى فهم ما 

اأي ت�صورات خاطئة  , وللك�صف عن وجود  تعلموه 

لديهم .

الفن احلديث و املدار�ض الفنية

• اخليال املتدفق : الفنان يطلق �صراح خياله ويجعل العنا�صر فوق الذاكرة وال متت للواقع ب�صلة فقد تظهر 	

العنا�صر يف حالة من عدم التوازن , اأو يف تكوين بنائي معماري لي�ض له منطق.

• الر�صم 	 دقة  تظهر  ’’حيث  الذاكرة  اإ�صرار   ‘‘ دايل  �صلفادور  الفنان  لوحة  يف  تت�صح  واالأحالم:  ال�صعور   

الفوتوغرايف ولكن يف اأ�صكال فوق الذاكرة , فتظهر ال�صاعات احلديدية وكاأنها م�صنوعة من املطاط يف انثنائها 

على املن�صدة . 

•  اخرتاع الرموز :  تظهر يف اأعمال الفنان خوان مريو , حيث تظهر العنا�صر وكاأنها حتت املجهر.	

•  اال�صرت�صال دون تفكري : يج�صد فيها الفنان اأحا�صي�صه وهو ن�صف نائم , ويرتك الفر�صاة تنطلق على لوحته 	

دون تفكري .

• الكتابة التلقائية : تقوم فكرتها على تداعي ال�صور و اخلياالت يف حالة وعي الفنان .	
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فن  االإ�صالمي  )الفن  بال�صور  ُتعزز  �صابقة  خربات   -

قائم على جتريد العنا�صر ( .

واالختالف  التجريد  درجة  اإن  الن�صاط:  مناق�صة   -

عمل  اأي  يفوق  املدر�صة  هذه  اأعمال  يف  الطبيعة  عن 

فني اآخر  فاالأ�صكال فيها بعيدة كل البعد عن الطبيعة, 

وتقوم على العالقات الفنية من خط ولون وم�صاحة.

الفن احلديث واملدار�ض الفنية

من اأعمال الفنانة ال�صعودية �صاليمار �صربتلي والتي يظهر فيها اأ�صلوبها اخلا�ض 

كما تذكر بالدمج بني ال�صريالية والتجريدية
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�صوًرا تو�صح تاأثر الفنون االأخرى بالتجريدية

-التاأكيد على ربط التجريدية بالعلوم االأخرى.

الفن احلديث واملدار�ض الفنية

عر�ض �صور لفنون اأخرى تاأثرت بالتجريدية, ومناق�صتها .• 
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بني  تنقلوا  الفنانني  اأن  اإىل  -االإ�صارة 

اأكرث  العمل يف  ومار�صوا  الفنية  املدار�ض 

من مدر�صة .

-عر�ض جمموعة من لوحات جتريدية 

ومناق�صتها .

1/ االأ�صكال ال متثل الطبيعة �صواء كان هذا التمثيل من قريب اأو بعيد .

2/ االأعمال تقوم اأ�صا�صًا على العالقات الفنية من خالل العالقات  الظاهرة يف اخلط واللون وامل�صاحة. 

امل�صلم من خالل االأ�صكال املجردة   الفنان  اأ�صكال جمردة جاء بها من قبل  التجريدي من  الفنان  3/ ما جاء به 

واملوجودة على جدران امل�صاجد  اأو النوافذ وال�صجاد وغريها .

4/ االأعمال لها تاأثري مبا�صر يف الفنون االأخرى , وبخا�صًة يف العمارة واالأثاث وطباعة االأقم�صة وت�صميم االآالت 

واالأجهزة احلديثة .

تتميز املدر�صة التجريدية باأن :

الفن احلديث واملدار�ض الفنية
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املج�صمات  اإىل  والطالبات  الطالب  اأنظار  -لفت 

باملدار�ض  وربطها  املحلي  املجتمع  يف  اجلمالية 

الفنية  خا�صًة واأن بع�ض هذه املج�صمات لفنانني 

واأ�صلوبه  مدر�صته  منهم  ولك  حمليني  اأو  عاملني 

الفني.

جم�صم للفنان فازاريل

الفن احلديث واملدار�ض الفنية
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ي�صتطيع املعلم / املعلمة:

-عر�ض بع�ض االأعمال الفنية لت�صكيليني �صعوديني  يظهر 

فيها االأ�صاليب الفنية احلديثة.

املدار�ض  هذه  عن  للبحث  الطالبات    / الطلبة  ت�صجيع   -

ومناق�صة ما تو�صلوا اإليه.

اإىل حٍد ما مقارنًة بالدول االأخرى مثل م�صر  ال�صعودية متاأخرة  العربية  اململكة  الت�صكيلية يف  ظهرت احلركة 

ُدر�صت الرتبية  1329 هـ  الت�صكيلي باململكة, ففي عام  الفن  الفنية يف ظهور  والعراق وغريها. و�صاهمت الرتبية 

1958م حتت  اأول معر�ض عام  1356 هـ, وكان  الفنية يف التعليم مبكة املكرمة, تالها تعليم املدينة املنورة عام 

اأوائل  ال�صليم من  الفنان حممد  الفنية, وكان  1957 تقرر تدري�ض مادة الرتبية  املعارف, ويف عام  اإ�صراف وزارة 

املدر�صني ال�صعوديني لهذه املادة , ويف عام 1386/1385 هـ اأُن�صئ معهد الرتبية الفنية وتخرجت اأول دفعاته عام 

1388/1387 هـ , ويف عام 1384 هـ اأُقيم اأول معر�ض خا�ض للفنان عبد احلليم ر�صوي يف جدة, ثم يف الظهران عام 

1386 هـ , اأما الفنان عبد اجلبار اليحيا فكان اأول عر�ض خا�ض له  يف الريا�ض عام 1392 هـ , واأقام الفنان حممد 

ال�صليم معر�صه اخلا�ض يف الريا�ض عام 1387 هـ , ويف عام 1400 هـ اأقام الفنان عبد اهلل ال�صيخ اأول معر�ض له.

الفن احلديث واملدار�ض الفنية
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- عر�ض جتارب الفنانني ال�صعوديني يف الفنون 

احلديثة, وتعزيزها بال�صور

جتربة الفنان ال�صعودي

مهدي اجلريبي )جدل(

و)زنكوغاف(

الفن احلديث واملدار�ض الفنية
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والت�صكيليات   الت�صكيلني  من  عددًا  ذكر  -اطلب 

ال�صعوديات , وت�صنيفهم ح�صب املدار�ض التي ينتمون 

الت�صكيليات  اأعمال  ظهرت  ملاذا  اأ�صاأل:  ثم  اإليها. 

ال�صعوديات متاأخرة مقارنًة بالت�صكيليني ال�صعوديني؟

مناق�صة االأن�صطة عن طريق حلقات النقا�ض مما ي�صاعد على اكت�صاب مهارات االت�صال واإدارة احلوار , واإظهار 

الدور االإيجابي بعدم االقت�صار على تلقي املعلومة وامل�صاهمة يف عملية التعليم ,  على اأن يكون النقا�ض بلغة فنية 

راقية ؛ ومنا�صبة الأمناط املتعلم / املتعلمة.

تنظيم االأفكار :

اخترب املعلومات ال�صابقة بتوجيه بع�ض االأ�صئلة التي تثري اأفكار الطالب / الطالبات .

ذّكر باملفاهيم واملعلومات التي تعلموها من خالل املناق�صة واملقارنة .

اأهميتها بالن�صبة  اإ�صافة اخلرائط وال�صور واالأعمال االأخرى مللفات االجناز ومراجعتها و تو�صيح  ذّكر باأهمية 

ملو�صوع الدر�ض كتابيًا مع حتديد التاريخ.

الفن احلديث واملدار�ض الفنية
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• اأفكار للتقييم والتقومي :	

• يكون ب�صفة م�صتمرة اأثناء تنفيذ االأن�صطة , من خالل املالحظة واملناق�صة .	

• ت�صميم بطاقة مالحظة ت�صمل: املقارنة بني املدار�ض الفنية ,  التحدث بلغة فنية, املقارنة بني املو�صوعات يف  	

الفن ال�صعودي , ا�صتنتاج العالقات الفنية يف اللوحات الت�صكيلية.

• اال�صتعانة باأن�صطة كتاب الطالب , كاأن�صطة عالجية ملن مل يتمكن من تنفيذ االأن�صطة اأثناء احل�صة .	

• و�صع اأن�صطة متميزة للطالب / الطالبات املتفوقات حلثهم على االبتكار واالإبداع .	

• تقرير �صامل عن احد املدار�ض الفنية اأو عن الفن ال�صعودي.	
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واملهارات  املفاهيم  والطالبة  الطالب  و يطبق  يتعلم  اأن  يف�صل 

التالية:

معرفة اخلامات واالأدوات الالزمة الإنتاج اللوحات الت�صكيلية. 

اللوحات  اإنتاج  يف  الفنية  واالجتاهات  االأ�صاليب  معرفة 

الت�صكيلية.

بطريقة  واالألوان  اخلامات  با�صتخدام  فنية  لوحات  اإنتاج 

�صحيحة. 

القدرة على اإنتاج عرو�ض وم�صاريع تطبيقية لالأعمال الفنية, 

وعر�صها اأمام زمالءه.

Painting اإنتاج اللوحات الفنية

• من املقرتح تق�صيم الـ )5 �صاعات( اإىل �صاعتني نظرية )حوار ونقا�ض( وثالث �صاعات تطبيقية.	

• عر�ض مرئي )فيديو اأو �صور منوعة( للوحات عاملية وعربية وحملية واإدارة حوار حولها.	

• التعريف باأنواع اخلامات واالأدوات الالزمة الإنتاج االأعمال الفنية الت�صكيلية.	

• اإبراز اأهم االجتاهات واالأ�صاليب الفنية, وت�صليط ال�صوء على اأهم مميزاتها. 	

• تكليف الطلبة باإنتاج عرو�ض وتقارير وم�صاريع, وتقدميها لزمالئهم. 	

• توزيع املتعلمني اإىل جمموعات غري متجان�صة لتطبيق التعلم التعاوين.	

• االهتمام باأن�صطة التفكري املقرتحة واإثارة املتعلمني حولها.	

• الرتكيز يف االأن�صطة على نوعيات الذكاءات املتعددة عن املتعلمني.	

االإجراءات املقرتحة للتدري�ض:
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ن�صاط عملي :

الطلبة  اأمام  اأعر�ض  والتجربة  العملي,  العر�ض  خالل  من 

وال�صكني,  )الفر�ض,  املختلفة  االأدوات  ا�صتخدام  اأثر 

واالأقالم, والرول...اإلخ( على االأ�صطح املختلفة )القما�ض, 

الورق االأبي�ض, اخل�صب ... اإلخ(. 

قم بتعريف الطلبة باأ�صماء تلك االأدوات واخلامات.

دعهم يقومون با�صتخدام تلك االأدوات واخلامات باأنف�صهم, 

وناق�صهم حول التاأثريات التي حتدث على االأ�صطح.

Painting اإنتاج اللوحات الفنية
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�صرح )حما�صرة( :

با�صتخدام العر�ض املرئي )فيديو, بوربوينت( ا�صتعر�ض اأمام 

الت�صكيلية,  اللوحة  جمال  يف  ح�صلت  التي  التطورات  الطلبة 

االجتاهات  وحتى   Renaissance النه�صة  ع�صر  من  بدءًا 

احلديثة يف جمال اللوحة الت�صكيلية كاالجتاهات املفاهيمية 

 .Post Conceptual Art وما بعد املفاهيمية

�صيما  ال  الفنية,  االأعمال  تلك  حول  ونقا�ض  حوار  اأقيم 

االأعمال الفنية التجريدية التي تختفي فيها ال�صورة املرئية 

امل�صاهدة, واملناظر املاألوفة.

تو�صيحية  فوتوغرافية  و�صور  فنية  اأعمال  عر�ض  ميكنك 

متكن الطلبة من ا�صتيعاب مفهوم التجريد, ومن ذلك اللوحات 

الفنية للفنان روي لي�صتن�صتاين  Roy Lichtenstein التي 

تو�صح يف �صت لوحات جتريد ل�صورة ثور. 

�صاهد اللوحات من )1( اإىل )6).

12

34

56
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اإنتاج العمل الفني: 

مدى  يف  واختالف  تباين  هنالك  اأن  املنهج  موؤلفي  ُيدرك 

توفر اخلامات واالأدوات التي ميكن توفريها للطلبة, لذا 

لتقدير  ُترتك  املنا�صبة  واخلامات  االأدوات  اختيار  فاإن 

اأنف�صهم يف االختيار,  الطلبة  املعلمة, ومب�صاركة  املعلم/ 

وذلك بعد اإي�صاح مزايا وعيوب كل خامة. وللتاأكيد فاإن 

الفني فقط, بل  االإنتاج  لي�ض  االأ�صا�صي والنهائي  الهدف 

جميع عنا�صر االجتاه التنظيمي. 

Painting اإنتاج اللوحات الفنية
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ال�صالمة والنظافة اأواًل: • 

نعلم جيدًا باأن معلم/ معلمة الرتبية الفنية على وعي 

معمل  )املر�صم,  نظافة  على  احلفاظ  باأهمية  واإدراك 

ُتعد  حيث  الدرا�صي(  ال�صف  غرفة  الفنية,  الرتبية 

التعليمية  العملية  يف  مهم  جزء  والرتتيب  النظافة 

للطلبة, والتي ت�صتهدف احلفاظ على مالب�صهم واأدواتهم 

نظيفة, حيث اأن اإعادة تنظيف تلك االأدوات ي�صمح لنا 

باإعادة ا�صتخدامها مرة اأخرى.

Painting اإنتاج اللوحات الفنية
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م�صاريع واأن�صطة تطبيقية:• 

العملية  للم�صاريع  واٍف  �صرح  تقدمي  املعلمة   / املعلم  على  يجب 

التطبيقية, وتكليف الطلبة باأن�صطة ذات �صلة وثيقة باملو�صوع, 

ومن بينها :  

-تقدمي عر�ض مرئي ل�صرح خ�صائ�ض و�صمات ومميزات االألوان 

املختلفة. 

-تقدمي عر�ض مرئي ل�صرح اأحد االجتاهات اأو االأ�صاليب الفنية 

ال�صهرية. 

- درا�صة حتليلية الإحدى اللوحات الفنية. 

املعلمة  املعلم/  يقرتحها  اأن  ميكن  التي  امل�صاريع  من  ذلك  وغري 

وتتنا�صب مع البيئة املحيطة بالطلبة, كزيارة املعار�ض واملتاحف 

اأحد  لزيارة  م�صور  تقرير  عمل  اأو  القريبة,  الت�صكيلية  الفنية 

الفنانني الت�صكيليني يف مر�صمه.

Painting اإنتاج اللوحات الفنية
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العمل اجلماعي والفردي:• 

واجلماعي  الفردي  العملني  بني  املزاوجة  ال�صروري  من 

املهام  حتديد  فاإن  لذا  الفنية.  الرتبية  يف  الأهميتهما 

واملهارات  القدرات  الإظهار  �صرورة  الفردية  والواجبات 

الفردية لكل متعلم, وبالتايل القدرة على ت�صخي�ض االأداء 

واإعطاء التعليمات والتوجيهات املنا�صبة. 

و�صروري,  مهم  الفريق(  )�صمن  اجلماعي  العمل  اأن  كما 

لذا فاإن على املعلم/ املعلمة تق�صيم الطلبة اإىل جمموعات 

ل�صمان  املجموعة  يف  فرد  كل  مهام  حتديد  مع  متجان�صة, 

امل�صاركة الفعالة.

Painting اإنتاج اللوحات الفنية
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مهمة اأداء )مقترحة( :

مالحظات مهمة :

-يجب اأن يقوم املعلم/ املعلمة ب�صرح املطلوب تنفيذه �صرحًا وافيًا.

-كلما توفر عر�ض مرئي مميز )�صواء قام بعمله املعلم/ املعلمة اأو اأحد الطلبة( كان ذلك اأف�صل. 

-عند تكليف الطلبة باملو�صوعات اأو امل�صاريع التطبيقية, يجب متابعتهم يف كل ح�صة. 

- يفيد اجلدول يف تو�صيح االأداء اجليد املطلوب اجنازه, كما يفيد اأولياء اأمورهم يف حتفيزهم وت�صجيعهم وتقدمي 

يد العون لهم. 

القدرات  االآيل,  احلا�صب  ا�صتخدام  على  )القدرة  ومهاراتهم  لقدراتهم  وفقًا  طلبته  اأداء  بت�صخي�ض  املعلمني  اأحد  قام 

القدرات على  لتلك  ..اإلخ(. وقام بتوزيعهم وفقًا  الكامريا,  ا�صتخدام  االإقناع, مهارة  القدرة على  القيادة,  الفنية,  واملوهبة 

جمموعات متجان�صة, بحيث ت�صم كل جمموعة, اأفرادًا خمتلفيني ومتباينني يف تلك املهارات )قدر االإمكان(. وطلب من كل 

جمموعة تناول اأحد االأ�صاليب اأو االجتاهات اأو املدار�ض الفنية ال�صهرية بالبحث, من خالل عدة نقاط اأوجزها لهم )مثل: 

التاريخ والن�صاأة, اأبرز الفنانني, اأهم االأعمال الفنية, خ�صائ�ض و�صمات تلك املدر�صة اأو االجتاه اأو االأ�صلوب, حتليل عمل فني 

وو�صفه( على اأن ي�صرتك اجلميع يف ذلك امل�صروع التطبيقي, وذلك اأن يحدد كل واحد منهم الدور املطلوب منه, وجتمع تلك 

اأمام زمالءه االآخرين.  لُتقدم على هيئة عر�ض مرئي باحلا�صوب  اليومية الآليات االجناز ومقداره(  املتابعة  االأعمال )مع 

لتتناول املجموعة وتتناوب يف عر�ض و�صرح ذلك االأ�صلوب. 

هيئة  على  وهي  يراعوها,  اأن  يجب  واأ�ص�ض  لعنا�صر  وفقًا  يكون  �صوف  اأدائهم  تقييم  اأن  للطلبة  املعلمة   / املعلم  واأو�صح 

اجلدول التايل : 

Painting اإنتاج اللوحات الفنية
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بطاقة تقومي اأداء الطلبة )مقرتحة(

غري مقبول جيد جيد جدا ممتاز املعيار ل 

.1
تنوع امل�صادر 

واملراجع
ال توجد مراجع مرجع واحد مرجعني ا�صتخدام ثالث مراجع 

.2
االأ�صلوب اأو 

االجتاه الفني

مت �صرح تاريخ بداية 

االأ�صلوب اأو االجتاه 

الفني ب�صكل واٍف, 

واأبرز فنانيه. 

مت ذكر بع�ض البدايات 

االأوىل لالجتاه 

واالأ�صلوب, وذكر بع�ض 

فنانيه

مت ذكر القليل جدًا 

عن البدايات االأوىل 

لالجتاه واالأ�صلوب 

الفني. 

مل يتم ذكر تاريخ بداية 

االأ�صلوب اأو بداية 

الن�صاأة اأو اأي �صيء عن 

الفنانني. 

.3
االأ�صكال والر�صوم 

التو�صيحية

االأ�صكال والر�صوم 

التو�صيحية متميزة 

ومن ت�صوير الطالب 

وذات عالقة باملو�صوع. 

االأ�صكال والر�صوم 

التو�صيحية تقليدية 

وبع�صها  من عمل 

الطالب وذات عالقة 

باملو�صوع.

االأ�صكال والر�صوم 

التو�صيحية قليلة 

جدًا واأغلبها لي�ض من 

عمل الطالب ولي�ض 

لها عالقة باملو�صوع

ال توجد اأي اأ�صكال اأو 

ر�صوم تو�صيحية. 

اأ�صلوب الطالب4.

اأ�صلوب علمي اأو 

ق�ص�صي م�صوق ومتميز 

ويخلو من االأخطاء 

االإمالئية

اأ�صلوب علمي وبه بع�ض 

االأخطاء االإمالئية 

القليلة.

اأ�صلوب غري علمي, وبه 

العديد من االأخطاء 

االإمالئية.

جميع ما ُكتب نقل نقاًل 

حرفيًا من الكتب اأو 

االإنرتنت. 

.5
ال�صرح والتو�صيح 

والنقا�ض

مت التعليق على 

املو�صوع وعر�صه ب�صكل 

متميز, ومن جميع 

اأع�صاء الفريق. 

مت التعليق على املو�صوع 

وعر�صه ب�صكل متميز, 

ومن بع�ض اأع�صاء 

الفريق. 

مت التعليق على 

املو�صوع وعر�صه 

ب�صكل عادي, ومن 

بع�ض اأع�صاء الفريق. 

مل يتم التعليق اأو �صرح 

املو�صوع. 
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والطالبة  الــطــالــب  ويطبق  يتعلم  اأن  يف�صل 

املفاهيم واملهارات التالية:

التعرف على مفهوم الطباعة اليدوية.• 

نبذة تاريخية عن الطباعة اليدوية.• 

التعرف على تقنيات تنفيذ الطباعات اليدوية.• 

الطباعة •  ــواع  اأن من  االأقــل  على  نوعني  ممار�صة 

اليدوية.

نقد وتذوق اأعمال من الطباعة اليدوية.• 

كتابة تقرير عن نوع من اأنواع الطباعة • 

Hand Printing الطباعة اليدوية

• تق�صيم ال�صاعات املقرتحة )5 �صاعات( اإىل �صاعتني نظرية وثالث �صاعات تطبيقية.	

• عر�ض فيديو اأو �صور منوعة الأنواع الطباعة اليدوية مع ال�صرح والتعليق.	

• التعريف باأهمية الطباعة اليدوية للمجتمع جتاريًا وثقافيًا وعلميًا.	

• الرتكيز على دور الفنانني يف اإبراز الطباعة اليدوية كاأحد الفنون املهمة.	

• التكليف بكتابة تقارير عن اأحد اأنواع الطباعات اليدوية.	

• توزيع املتعلمني اإىل جمموعات غري متجان�صة لتطبيق التعلم التعاوين.	

• االهتمام باأن�صطة التفكري املقرتحة واإثارة املتعلمني حولها.	

• الرتكيز يف االأن�صطة على نوعيات الذكاءات املتعددة للمتعلمني.	

االإجراءات املقرتحة للتدري�ض:
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تعريف  ذكر  والطالبات  الطالب  من  اأطلب  ن�صاط: 

خا�ض بهم يو�صح مفهوم الطباعة.

العلوم  ن�صر  يف  الطباعة  دور  عــن  الــطــالب  ناق�ض 

والقيمة  واالإعـــالن  والــدعــايــة  التجارة  وازدهـــار 

اجلمالية التي اأ�صافتها.

ن�صاط منطقي  - ريا�صي

Hand Printing الطباعة اليدوية

• 	.YouTube عر�ض فيديو عن الطباعة اليدوية من اليوتيوب

• جمع �صور منوعة من الطباعات اليدوية لتو�صيح املفاهيم من االإنرتنت.	

• جتهيز بع�ض االأدوات امل�صتخدمة كاأدوات لتنفيذ الطباعة وعر�صها على املتعلمني.	

• اال�صتعانة بال�صور املتوفرة يف كتاب الطالب لل�صرح.	

الو�صائل التعليمية املقرتحة:
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ميكن عر�ض بع�ض القوالب اخل�صبية اأو �صورًا عنها, ثم 

االإ�صارة اإىل خامات واأنواع قوالب اأخرى غري اخل�صبية 

كالالنوليم.

Hand Printing الطباعة اليدوية

واأدواتها

اأعمال اأثرية بالباتيك
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باالإمكان دمج طباعة اال�صتن�صل مع الطباعة بالقوالب وذلك بتفريغ ت�صميم اال�صتن�صل على طبقة من اجللد 

املرن ثم تثبيته على فرادة ا�صطوانية )املخ�ص�صة للعجني(

  

اأطلب ربط طباعة اال�صتن�صل مع امل�صاهدات اليومية واأين ميكن اأن تكون ا�صتعماالتها؟

اأعمال فنية معا�صرة بالباتيك

Hand Printing الطباعة اليدوية
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هناك ا�صم �صائع لهذا النوع من الطباعة وهو 

الطباعة احلريرية ن�صبة اإىل قما�ض احلرير 

الذي ي�صتخدم يف عملية الطبع, ويختلف هذا 

تعتمد  التي  احلرارية  الطباعة  عن  امل�صمى 

على الكب�ض احلراري.

فيها  ومو�صح  اليدوية  الطباعات  من  النوع  هذا  ل�صرح  و�صور  م�صجلة  فيديو  مواد  االإنرتنت  مواقع  على  يتوفر 

اخلطوات بدقة جيدة:

Hand Printing الطباعة اليدوية
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:Andy Warhol نبذة عن الفنان

1928م وتويف يف العام  هو فنان اأمريكي ولد يف عام 

1987م, ينتمي اإىل مدر�صة فنية ت�صمى البوب اآرت, 

االأفــالم  و�صناعة  كالر�صم  جمــاالت  عــدة  يف  اأبــدع 

والدعاية واالإعالن,

طور فن الطباعة ووظفها يف الدعاية واالإعالن وكان 

اأول ما ا�صتهر به من اأعمال هو ت�صميم علبة ح�صاء 

الطماطم باالأرز وهو وجبة اأمريكية م�صهورة.

 ,  Coca-Cola �صركة  مثل  الكربى  وال�صركات  وامل�صانع  املنتجات  لبع�ض  الت�صويق  يف  الفنية  اأعماله  ا�صتهرت 

وانت�صرت بع�ض مل�صقاته االإعالنية للم�صاهري ولالأفالم.

ي�صتح�صن البحث عن اأعمال لفنانني حمليني مار�صوا فن الطباعة بال�صا�صة احلريرية وعر�صها للنقد والتذوق.

Hand Printing الطباعة اليدوية
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لال�صتفادة من الوقت املخ�ص�ض للتطبيق العملي ميكن 

القيام باأحد اخليارات التالية:

بال�صا�صة •  الطباعة  تطبيق  يف  الرغبة  حالة  يف 

كونه  النوع  بهذا  االكتفاء  فيف�صل  احلريرية 

يتطلب وقت اأطول.

الطباعة •  ومنهم  ــوع  ن مــن  اأكـــرث  دمــج  حــالــة  يف 

قالب  جتهيز  فيف�صل  احلــريــريــة  بال�صا�صة 

طباعة ال�صا�صة قبل بداية التطبيق.

اأمثلة لفنانني �صعوديني ا�صتخدموا فن الطباعة اليدوية يف اأعمالهم

الفنانة مها االأملعيالفنان �صامي البار

Hand Printing الطباعة اليدوية
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تعترب هذه الطريقة من اأ�صهل طرق طباعة ال�صا�صة 

باملادة  ال�صا�صة  معاجلة  تتطلب  ال  وهي  احلريرية 

احل�صا�ض ويقوم ورق اال�صتن�صل بتاأدية غر�ض عزل 

هو  الطريقة  هذه  يعيب  ما  لكن  القما�ض  عن  اللون 

اأنها ال تنا�صب الت�صاميم املعقدة من حيث الربط بني 

اأجزاء الت�صميم يف املوجب وال�صالب.

اجلــاهــزة  االأوراق  ــن  م ــًا  اأيــ�ــص ــتــفــادة  اال�ــص ميــكــن 

املق�صو�صة كبديل عن ورق اال�صتن�صل.

حتتاج طريقة اإىل تعبئة الت�صميم اإىل وقت طويل وتركيز يف تنفيذ الت�صميمات الدقيقة وامل�صاحات ال�صغرية 

واإىل مراجعة للتاأكد من �صد جميع م�صامات ال�صا�صة قبل الطباعة.

منوذج ال�صتخدام ورق ال�صجر يف الطباعة
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التعلم التعاوين منا�صب لتدري�ض هذه الطريقة فيمكن 

توزيع املهام على اأفراد كل جمموعة كالتايل:

جتهيز االإطار و�صد القما�ض.

جتهيز مادة احل�صا�ض ودهن ال�صا�صة.

جتهيز الت�صميم على الورق ال�صفاف.

جتهيز طاولة االإ�صاءة والت�صوير ال�صوئي.

وت�صارك املجموعة يف عملية الطباعة.

يحتاج املعلم / املعلمة اإىل جتهيز بطاقات التعلم التعاوين و توزيع املهام مع تكليف اأحد اأفراد كل جمموعة مبهمة 

اأفراد املجموعة من خالل  العمل وا�صتنتاج  اأثناء  البطاقات على كتابة املالحظات  املراقبة والتقييم, وحتتوي 

اإليه, واأخريًا  م�صاهدتهم خلطوات التنفيذ, ثم بعد االنتهاء تقوم كل جمموعة بعر�ض الناجت و�صرح ما تو�صلوا 

يدار حوار جماعي نقدي لالأعمال جلميع املجموعات.
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الطباعة  لتنفيذ  بالورق  القما�ض  ا�صتبدال  ميكن 

جتارب  اإجــراء  ويف�صل  احلريرية,  بال�صا�صة  عليه 

�صالحية  مــن  للتاأكد  اجلــرائــد  ورق  على  ب�صيطة 

القالب و�صالمة �صد كامل امل�صامات.

التاأكيد على تنظيف القوالب الطباعية باملاء جيًدا 

ل�صمان ا�صتخدامها يف مرات قادمة.

ال بد من متابعة الطالب/ الطالبات خالل تنفيذهم 

عدم  ل�صمان  وتوجيههم  واإر�صادهم  العمل  خلطوات 

تعرث عملية الطباعة.

ا�صتخدام طباعة ال�صا�صة احلريرية يف مراحل ت�صنيع ك�صوة الكعبة امل�صرفة
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اعر�ض اأعمال طالب ثانوية احل�صني بن علي مبكة 

واطلب  لديك  تتوفر  اأخــرى  اأعمال  اأي  اأو  املكرمة 

واأيــن  التنفيذ  يف  امل�صتخدمة  االأ�صاليب  ا�صتنتاج 

موقع الطباعة اليدوية يف هذه االأعمال؟

ا�صتخدام طباعة ال�صا�صة احلريرية يف جتهيز الك�صوة لطباعة الت�صاميم قبل التطريز
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التدري�ض  نهاية عمليات  الن�صاط يف  يقدم هذا 

وميكن اال�صتزادة عليه بخرائط متنوعة اأخرى 

ت�صمل جوانب متعلقة بالطباعة اليدوية.

ذكر باأهمية اإ�صافة اخلرائط وال�صور واالأعمال 

وتو�صيح  ومراجعتها  االجنــاز  مللفات  االأخــرى 

مع  كتابيًا  الدر�ض  ملو�صوع  بالن�صبة  اأهميتها 

حتديد التاريخ.

االإمــكــان,  قــدر  جماعية  نقا�ض  حلقات  تعقد 

الطالب,  كتاب  يف  الــواردة  االأن�صطة  ملناق�صة 

فلهذه النقا�صات اأهمية يف امل�صاركة االجتماعية 

والتحدث بلغة فنية والتدرب عليها.

ذكر الطالب/ الطالبات مبفردات التعليم التي تعلموها من خالل بع�ض االأ�صئلة التي قد تكون للمقارنة بني اأنواع 

الطباعة اليدوية املختلفة مثل )االأدوات واخلامات الرئي�صية, التوظيف, املزايا و العيوب, تاريخ وعراقة هذه 

الفنون(, وميكن اأن يطلب منهم كتابة ذلك يف جدول لتو�صيح املقارنة.

تنظيم االأفكار:
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يف  تعلمته  ما  �صيكون  هل  الدر�ض  انتهاء  بعد  ا�صاأل 

هذه ال�صاعات اخلم�ض �صببًا يف رغبتك تنفيذ اأعمال 

�صيكون  كيف  واأ�صرح  بك؟  خا�صة  جديدة  طباعية 

التنفيذ؟

من  اأخــرى  اأنــواع  عن  البحث  املعلمة  للمعلم/  ميكن 

الطباعات اليدوية والتعرف عليها ومنها:

 • Duplex املــزدوجــة  باال�صطوانات  الطباعة 

.Printing

 •.Discharge Printing الطباعة باالإزالة

 •.Resist Printing الطباعة باملناعة

 •Warp Printing طباعة ال�صداء

• ت�صميم بطاقة مالحظة للطالب ت�صمل: 	

اأفكار للتقومي:

التحدث بلغة فنية, ا�صتنتاج العالقات الفنية, توظيف املنتج الفني, املهارة يف االأداء التطبيقي, التعاون مع 

الزمالء, االأفكار املبدعة, تقدمي احللول.

• تقرير �صامل عن املفاهيم و املعلومات االأ�صا�صية للطباعة اليدوية.	

• ت�صميم بطاقة لتقومي االأقران فيما يخ�ض االإنتاج الفني.	
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• املو�صوعات: 	

• مفهوم احل�صارة.	

• موجز عن فنون احل�صارات: الفرعونية, االإغريقية, الرومانية, البيزنطية, الهندية, ال�صينية.	

• يف�صل يف نهاية االأ�صبوع اأن يحقق الطالب والطالبة املفاهيم واملهارات واالجتاهات التالية:	

• معرفة مفهوم احل�صارة.	

• معرفة ال�صمات العامة لفنون احل�صارات القدمية.	

• اكت�صاف تاأثري ثقافات وفنون ح�صارة على ح�صارة اأخرى. 	

• تذوق القيم اجلمالية لفنون احل�صارات القدمية.	

• اإجراءات عامة مقرتحة  للتدري�ض:	

• تق�صيم ال�صاعات املقرتحة لالأ�صبوع الثامن  اإىل : ) 4 �صاعات نظري مع عقد حلقات نقا�ض(, )�صاعة واحدة 	

الإنتاج لوحة فنية م�صاحتها فقط A4 , اأو كتابة مقالة,  ومناق�صة االأعمال(.

• ملناق�صتها 	 احل�صة  قبل  املعلومات  وجتميع  للبحث  الطالبات,  اأو  الطالب  جمموعات  على  املو�صوعات  تق�صيم 

وعقد حلقات النقا�ض.

• عدم اإلزام الطالب اأو الطالبات بطباعة املعلومات اخلا�صة بتح�صري الدر�ض, وُيكتفى باأخذ �صورة من املراجع 	

اأو مواقع االإنرتنت, الأن الهدف هو النقا�ض واحلوار وفهم املعلومات. 

• تو�صيح اأهمية التعلم التعاوين واكت�صاب مهارة امل�صاركة مع الزمالء والزميالت يف البحث عن املعلومات وال�صور.	

فنون احل�صارات )مو�صوع يكمله املعلم/ املعلمة(

الزمن االإجراءات املقرتحة لالأ�صبوع الثامناليوم

1

املو�صوع االأول: فنون احل�صارات 

التمهيد ملفهوم احل�صارات. ثم توزيع املو�صوعات على جمموعات الطالب والطالبات 

لتجميع املعلومات والتح�صري امل�صبق. 

60 د

2

املو�صوع الثاين والثالث:  الفن الفرعوين, الفن االإغريقي

متهيد للمو�صوع, ثم عقد حلقة نقا�ض بني الطالب اأو الطالبات, باال�صتعانة باملعلومات 

التي قام بتجميعها الطالب م�صبقًا

60 د

3
املو�صوع الرابع واخلام�ض: الفن الروماين, الفن البيزنطي 

متهيد للمو�صوع, ثم عقد حلقة نقا�ض... 
60 د

4
املو�صوع ال�صاد�ض وال�صابع: الفن الهندي, الفن ال�صيني

متهيد للمو�صوع, ثم عقد حلقة نقا�ض... 
60 د

60 دتنفيذ ن�صاط فردي واحد ) اإما مقالة اأو لوحة (5
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ومن  للح�صارة,  العامة  وال�صمات  احل�صارة  مفهوم  تو�صيح 

فنون  وتذوق  درا�صة  على  حتثنا  التي  الدوافع  �صرح  ثم 

احل�صارات مثل:

ح�صارة  كل  ت�صكيل  اإىل  اأدى  الذي  ال�صائد  الفكر  فهم 

بفنونها وطابعها اخلا�ض.

معرفة تطور االإن�صان الفني والثقايف.

الفنان  ُي�صجع  الع�صور,  خالل  الفنان  اإبداعات  اكت�صاف 

االبتكار  وحماولة  احلايل,  تراثه  ا�صتيعاب  على  احلديث 

يف الفن واإ�صافة اجلديد.

فنون احل�صارات

• ثم ا�صتعرا�ض جدول مو�صوعات هذا االأ�صبوع, وتوزيع املو�صوعات على املجموعات, ليتم البحث عن معلومات 	

من الكتب اأو مواقع االإنرتنت, ا�صتعدادًا للح�صة ولعقد حلقات النقا�ض, ودور املعلم هو فقط:

• تقدمي مقدمة عن احل�صارة.	

• اإدارة حلقة النقا�ض.	

• تف�صري املعلومات الغام�صة على الطالب.	

• ت�صجيع الطالب اأو الطالبات على امل�صاركة واإبداء الراأي.	
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• عند اإدارة حلقة النقا�ض مُيكن اال�صتعانة بالنقاط 	

التالية:

• العوامل املوؤثرة يف طابع الفن امل�صري القدمي.	

• و�صف ال�صكل املعماري لالأهرامات.	

• امل�صرية 	 العمارة  يف  امل�صتخدمة  االأعمدة  اأنواع 

القدمية.

• عدم تقيد الفنان امل�صري القدمي بقواعد املنظور.	

• �صبب بناء امل�صالت واإىل ماذا ترمز.	

• مميزات االألوان امل�صرية القدمية.	

• عنا�صر الزخرفة امل�صرية القدمية وم�صادرها.	

• ال�صناعات التقليدية امل�صتخدمة يف ذلك الوقت.	

• املادية 	 االأ�صياء  عن  للتعبري  الرموز  ا�صتخدام 

واالأفعال التي تدل عليها بال�صور. 

فنون احل�صارات

وميكن طرح بع�ض االأ�صئلة التي تثري التفكري, مثل:

االأذرع  بني  فراغات  هيكله  يف  يوجد  ال  القدمي  امل�صري  النحت  ملاذا   -

واخل�صر اأو بني ال�صاقني ؟ 

- ملاذا الفنان امل�صري القدمي ف�صل ر�صم الراأ�ض يف و�صع جانبي 

اإىل اأنه ر�صم الكتفني يف و�صع اأمامي, وذلك با�صتدارة الكتف اخللفية

 )التي ال تراها العني يف الو�صع اجلانبي( ا�صتدارة كاملة.
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بالنقاط  اال�صتعانة  مُيكن  النقا�ض  حلقة  اإدارة  عند 

التالية:

• ال�صكل املعماري للمعابد االإغريقية.	

• اأ�صكال االأعمدة االإغريقية.	

• خ�صائ�ض النحت االإغريقي.	

• اخلزف االإغريقي, وال�صناعات واحلرف الفنية.	

• مميزات الزخارف االإغريقية.	

• الفن 	 الفن االإغريقي عن  التي اقتب�صها  العنا�صر 

امل�صري القدمي.

• اهتمام االإغريق ببناء امل�صارح.	

• الت�صوير االإغريقي على االأواين الفخارية.	

ن�صاط: مناق�صة فكرة االإغريق القدماء ) اأن االإن�صان 

مقيا�ض لكل �صيء(.

اأو طرح ال�صوؤال التايل : 

ملاذا قام االإغريق ببناء معابدهم على قمم اجلبال؟     

 اأو طرح اأ�صئلة اأخرى تفكريية. 

فنون احل�صارات

يراعى تقبل االآراء ب�صدر رحب ومناق�صتها بطريقة مو�صوعية ومنطقية
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ن�صاط نقد وتذوق فن:

............................................................... 

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

• عند اإدارة حلقة النقا�ض مُيكن اال�صتعانة 	

بالنقاط التالية:

• املو�صوعات واالأ�صاليب امل�صتخدمة يف الت�صوير.	

• مقارنة بني الفن االإغريقي والفن الرومي يف 	

العمارة.

• واالأعمدة امل�صتخدمة واالألوان والعنا�صر 	

الزخرفية, لتحديد الت�صابه, واالختالفات 

التي ميزت الفن الروماين عن االإغريقي.

• ال�صناعات امل�صتخدمة مثل: 	

• ) اخلزف, �صناعة املعادن .. (	

فنون احل�صارات
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مناق�صة التايل:

• ابتعاد فن النحت البيزنطي عن مثاليات واأ�صاليب 	

النحت االإغريقي الذي كان �صائدًا اأملة:

• تف�صري معنى كلمة )اأيقونة( وعالقتها بالفن 	

البيزنطي.

• �صناعات وفنون احل�صارة البيزنطية.	

• االأ�صاليب الفنية يف فنون النق�ض والتلوين. 	

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

...............................................................

فنون احل�صارات
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• عند اإدارة حلقة النقا�ض مُيكن اال�صتعانة 	

بالنقاط التالية:

- تنوع الزخارف الهندية.

- تنوع اأ�صكال العمارة.

ن�صاط:

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

فنون احل�صارات

كهوف اأجانتا
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عند اإدارة حلقة النقا�ض مُيكن اال�صتعانة بالنقاط 

التالية:

• �صمات وموا�صفات الفن ال�صيني.	

• العنا�صر الزخرفية امل�صتخدمة.	

• ال�صناعات ال�صينية )خزف, من�صوجات, 	

�صناعات خ�صبية(.

• ا�صتخدام ال�صينيون لالألوان يف فنونهم 	

و�صناعاتهم.

فنون احل�صارات

مُيكن عمل مقارنة لر�صوم ُنفذت يف الع�صور القدمية جدًا قبل امليالد, مع ر�صوم اأخرى ُنفذت يف  الع�صور الو�صطى .
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البد من اإعطاء احلرية املطلقة للطالب والطالبات 

لالختيار الن�صاط.

التح�صري امل�صبق للن�صاط:

• املراجع العلمية لكتابة املقالة.	

• مع 	 اللوحة  لتنفيذ  الالزمة  الفنية  االأدوات 

اإح�صار �صورة للوحة ت�صويرية ُنفذت يف ح�صارة 

من احل�صارات القدمية للقيام بتحويرها. 

• قبل تنفيذ الن�صاط ُيراعي تو�صيح االأ�ص�ض ال�صحيحة لتنفيذ الن�صاط :	

• ال�صروط التي البد من مراعاتها عند كتابة املقالة: مثل عدم النقل احلريف من املراجع و�صياغة املعلومات 	

نهاية  يف  اخلا�صة  الطالب  نظر  وجهة  كتابة  ثم  منطقية,  بطريقة  املعلومات  بني  الربط  الطالب,  باأ�صلوب 

املقالة.

• تو�صيح اأهمية تاأمل ودرا�صة تفا�صيل اللوحة الت�صويرية املختارة من قبل الطالب قبل بدء تنفيذ لوحته 	

اخلا�صة, مع التاأكيد على ا�صتخدام األوان قد �صبق له ا�صتخدامها �صابقًا حتى ال تكون عائقًا يف عملية التنفيذ.

بعد االنتهاء من تنفيذ الن�صاط تتم عملية مناق�صة االأعمال.

فنون احل�صارات
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احلطاب للفنان فان جوخ

احلطاب للفنان جان فرن�صوا ميلي

 فيوٌ احلهاضات

 

 

 

 

 

 

 

 
 احلطاب للفياٌ فاٌ جور

 

 

 

 

 

 

 احلطاب للفياٌ     

 ػوا ميليجاٌ فطى    

 

 

 
 

 

 

 

                                                              زجيو فالغهيع وقيفات الؿطف للفياٌ لوحةمً ...  بأغلوبُ اخلام  الفياٌ بابلو بيهاغو ىكل

 فيوٌ احلهاضات

 

 

 

 

 

 

 

 
 احلطاب للفياٌ فاٌ جور

 

 

 

 

 

 

 احلطاب للفياٌ     

 ػوا ميليجاٌ فطى    

 

 

 
 

 

 

 

                                                              زجيو فالغهيع وقيفات الؿطف للفياٌ لوحةمً ...  بأغلوبُ اخلام  الفياٌ بابلو بيهاغو ىكل

فنون احل�صارات
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Islamic Arts الفنون االإ�صالمية

يف�صل اأن يتعلم الطالب /الطالبة العلوم واملعارف واملهارات التالية:  

1- نبذة تاريخية عن ن�صاأة الفن االإ�صالمي وبع�ض الفنون التطبيقية )اخلزف( عرب الع�صور واحل�صارات والثقافات 

املعا�صرة.

2- العالقة التكاملية يف االإ�صالم بني جميع فنونها الزخرفية والتطبيقية والت�صكيلية والهند�صة املعمارية.

احل�صارات  عرب  )اخلزف(  التطبيقية  الفنون  وبع�ض  االإ�صالمية  للفنون  واجلمايل  الفني  التعبري  اأ�صكال   -3

التاريخية والثقافات الفنية احلديثة القائمة على التاأثريات التجريدية واحل�صية والب�صرية .

مميزة  واأ�صاليب  وطرق  تقنيات  ابتكار  يف  احلديثة  الفنية  والثقافات  التاريخية  احل�صارات  بني  التفاعل    -4

لتطوير الهوية االإ�صالمية للفنون باأنواعها املختلفة.

الثقافة  نابعًا من  اإ�صالمي وباأ�صلوب تقني معا�صر وحديث  الت�صكيلي لقطعة فنية خزفية من منظور  5- التعبري 

املحلية ال�صعودية.

6- النقد والتذوق الفني للفنون الزخرفية والتطبيقية والت�صكيلية والهند�صة املعمارية.

باأحد برامج احلا�صب االآيل )عر�ض تقدميي  , باال�صتعانة  لفن اخلزف  اإعداد عر�ض مرئي م�صور   -7

.(3D االأبعاد الثالثية –  Windows Movie Maker ويندوز مويف ميكر –  Presentation

Islamic Pottery اأوالً : اخلزف االإ�صالمي

الفن االإ�صالمي بق�صر احلمراء باالأندل�ض
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Islamic Arts الفنون االإ�صالمية

تق�صيم ال�صاعات املقرتحة )5 �صاعات( اإىل ثالث �صاعات نظرية )حوار ومناق�صة( و�صاعتني تطبيقية. • 

 • –(K-W-L(   الذاتي التعلم  - جدول  التعلم اخلما�صية(  البنائي )دائرة  التعلم  ا�صرتاتيجية  ا�صتخدام 

اال�صتق�صاء -مهارات التفكري .

عر�ض و�صائل تعليمية متنوعة من �صور واأفالم تعليمية وجعلها حماور اأ�صا�صية للحوار و املناق�صة.• 

اإ�صفاء الهوية املحلية ال�صعودية على االأعمال الفنية.• 

دمج التقنية احلديثة يف التدري�ض )ال�صبكة العنكبوتية و الفن الرقمي( .• 

توزيع املتعلمني اإىل جمموعات غري متجان�صة لتطبيق التعلم التعاوين.• 

تنفيذ املهمات التعليمية واأن�صطة التفكري وفق اأمناط الطالب التعليمية.• 

اإغالق االإجراءات مبناق�صة اإجنازات واأعمال الطالب والتقييم والتقومي.• 

 تقييم احتياج )ا�صتبانة م�صح ق�صرية االأجل(لقيا�ض اجلانب املعريف يف الدر�ض )ا�صتبانة م�صح طويلة االأجل(• 

االإجراءات املقرتحة للتدري�ض:

اإجراءات التقييم :

لقيا�ض اجلانب املعريف واخلربة الفنية طوال الف�صل الدرا�صي:

تقييم ذاتي ) بطاقة مالحظة ( نقد فني • 

تقييم وفق بنود توزيع درجات املادة املعتمدة.  •
ما �صيتم تدري�صه:   •
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اأواًل: مرحلة الدعوة : )التهيئة(

1-)املعرفة ال�صابقة وتبادل املعلومات(

- اإعطاء الطالب نبذة خمت�صرة عن ن�صاأة الفنون االإ�صالمية 

على مر الع�صور.

عن  تعرف  )K-W-L(ماذا  الذاتي  التعلم  ن�صاط: جدول   -

الفنون االإ�صالمية Islamic Arts, وتعبئة اجلزء االأول)ما 

  Know)اأعرفه

-  تو�صيح املفاهيم الفنية )الفنون االإ�صالمية – الطراز( 

-  ن�صاط كتاب الطالب :

-  نبذة تاريخية عن متحف اآيا �صوفيا.

-  و�صف حتليلي للقيم الفنية واجلمالية ملتحف اآيا �صوفيا.

Islamic Arts الفنون االإ�صالمية

متحف اأيا �صوفيا من الداخل

(K-W-L( جدول التعلم الذاتي

Know)ما اأعرفه(What)ماذا اأريد اأن اأعرف(Learned )ماذا تعلمت(

   •

  •

•

       االإجراءات التو�صيحية :
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2-اأنظر واأت�صاءل )تعديل املفاهيم اخلاطئة(

اإىل  -ن�صاط كتاب الطالب: قراءة ال�صور باالإ�صافة 

اجلامع  يف  االأموي  للطراز  اأخرى  تو�صيحية  �صور 

االأموي وم�صجد قبة ال�صخرة.

-حتليل القيم الفنية.

باجلامع  االإ�صالم  يف  بنيت  مئذنة  اأول  -ا�صتنتاج 

االأموي والقبة املثمنة االأ�صالع مل�صجد قبة ال�صخرة

-تو�صيح اأ�صاليب الطراز االأموي.

ماذا   )K-W-L( الذاتي  التعلم  جدول  -ن�صاط: 

Islamic Arts تريد اأن تعرف عن الفنون االإ�صالمية

اأن  اأريد  الثاين )ماذا  اجلزء  التعلم  جدول  تعبئة 

.(What( )اأعرف

Islamic Arts الفنون االإ�صالمية

Know)ما اأعرفه(What)ماذا اأريد اأن اأعرف(Learned )ماذا تعلمت(

  
  •
 •
•

مئذنة العرو�ض باجلامع االأموي     فن الف�صيف�صاء بقبة ال�صخرة
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       3- اإثارة االهتمام: 

موقع  من  االإ�صالمية  الفنون  عن  فيلم  اأو  �صور  -عر�ض 

   Youtube اليوتيوب

-ن�صاط : كتاب الطالب. 

قراءة ال�صور و حتليل القيم الفنية واجلمالية. 

ا�صتنباط العنا�صر الفنية لطراز �صامراء : 1-املعمارية 

�صكل   – اجل�صية  القناطر   – امل�صتطيلة  )الدعامات 

املئذنة احللزوين(.

جتريدية  اأو  طبيعية  نباتية  )اأ�صكال  2-الزخرفية 

داخل اإطار هند�صي– اأ�صكال مائلة وم�صطوفة احلافة(.

-احلوار واملناق�صة حول طراز �صامراء 

- ن�صاط كتاب الطالب  

البحث عن طرز فنية اأخرى

- ن�صاط كتاب الطالب : 

زخارف طراز �صامراء بجامع ابن طولون

منحوتة من اجل�ض بطراز �صامراء بكرد�صتان

Islamic Arts الفنون االإ�صالمية
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قراءة االآيات القراآنية وال�صور

ملجال  امل�صلم  للفنان  الكرمي  القراآن  توجيه   -

الزخرفة والبعد عن حماكاة الطبيعة .

- ا�صتنتاج العنا�صر الزخرفية.  

- ا�صتنتاج مميزات الفن االإ�صالمي.

ن�صاط: )ا�صتق�صاء موجه(.

حترمي  النبوية  االأحاديث  تناول  من  الرغم  على 

الت�صوير , اإال اأن الفنانني امل�صلمني  زخرفوا جدران 

براأيك   . واحليوانية  االآدمية  بالر�صوم  ق�صورهم 

احليوانات  اأ�صكال  هي  وما  ؟  ذلك  وراء  الدافع  ما 

الالتي قاموا بر�صمها وملاذا هذه االأ�صكال حتديدًا؟

ق�صر احلمراء باالأندل�ض

Islamic Arts الفنون االإ�صالمية
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امل�صبق  )التخطيط  اال�صتك�صاف  مرحلة  ثانيًا: 

للن�صاط(

-ن�صاط كتاب الطالب: ا�صتق�صاء مبني بعر�ض ال�صور 

التي يف كتاب الطالب

العربي  الرق�ض  مفهوم  ال�صتنتاج  واملناق�صة  -احلوار 

النباتي والهند�صي.

العربي                     الرق�ض  الفنية واجلمالية لفن  القيم  -حتليل 

-ا�صتنتاج القواعد واالأ�ص�ض الزخرفية لفن االأرابي�صك 

- ن�صاط: ا�صتق�صاء موجه 

فبعد   , ح�صابية  ركائز  على  قائم  اجلمال  باأن  يقال 

الهند�صي  ال�صكل  تاأمل  العربي  الرق�ض  لفن  درا�صتك 

للطبق النجمي واكت�صف العالقة بني الريا�صيات وفن 

الزخرفة  يف ت�صكيل ال�صبكات وتداخالتها.

    الطبق النجمي

Islamic Arts الفنون االإ�صالمية
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ثالثًا: ال�صرح والتف�صري:    )عر�ض املادة العلمية(

االإ�صالمية:  للفنون  الرئي�صة  الفكرة  -مناق�صة 

كل  متيز  التي  الزخرفية  وال�صمات  الفنية  الطرز 

طراز عن االآخر.

-ن�صاط كتاب الطالب  قراءة ال�صور وحتليلها 

-البحث عن طرز فنية اأخرى وقراءتها .

الطراز املغويل         الطراز العبا�صي                            الطراز اململوكي

Islamic Arts الفنون االإ�صالمية
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النجمة  املعروفة  الزخرفية  االأ�صكال  من  ن�صاط:    -

جنمة  اأنها  يقال  داوود,  بنجمة  املعروفة  ال�صدا�صية 

معار�ض  اأم  موافق  االإ�صالمي,  الفن  من  اأ�صلها  زخرفية 

مع التعليل.

اأكد اأالآثاري امل�صري“ د . عبد الرحيم ريحان“ مدير 

اأن حقائق علمية   , �صيناء  نويبع بجنوب  اآثار  منطقة 

وقد  اإ�صالمية  ال�صدا�صية  النجمة  اإىل  ت�صري  موؤكدة 

املكت�صفة  االإ�صالمية  االأثرية  املنقوالت  على  وجدت 

ب�صيناء, وكذلك على مدخل قلعة اجلندي الذي اأن�صاأها 

�صالح الدين بو�صط �صيناء على طريقه احلربي ال�صهري 

القد�ض  وا�صرتداد  ال�صليبيني  لقتال  اتخذه  الذي 

وقامت ال�صهيونية ب�صرقة هذا الرمز االإ�صالمي وربطه زورًا بتاريخ ال�صهيونية, ومل تكن وحدها هذه النجمة 

فقط هي التي �صرقتها ال�صهيونية بل كل الرموز ال�صهيونية ومنها نق�ض ال�صمعدان وغريها.

مدخل قلعة اجلندي  خزف طراز فاطمي   منحوتة حجرية ب�صيناء

Islamic Arts الفنون االإ�صالمية
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 – – بنائي تكويني  التقومي: )ت�صخي�صي  رابعًا:    -

ختامي( 

ماذا   )K-W-L( الذاتي  التعلم  جدول  -ن�صاط: 

 Islamic Arts االإ�صالمية  الفنون  عن  تعلمت 

تعلمت(  )ماذا  الثالث  اجلزء  التعلم  جدول  تعبئة 

.(Learned(

كتاب  اأن�صطة  تطبيق  واأكتب(:  واأحتدث  )اأفكر 

الطالب.

-الطلب من الطالب قراءة ال�صور واال�صتنتاج والت�صنيف 

اأمامك  التي  ال�صور  تاأمل   ) موجه  )ا�صتق�صاء  -ن�صاط 

واكت�صف الرابط بينها وبني فن الرق�ض العربي , وفكر 

كيف ا�صتفاد الفنان من بع�ض االأفكار واملفاهيم العلمية 

والنظريات الفراغية التي �صاهمت يف ظهور هذا الفن ؟ 

�صنف العنا�صر الزخرفية التي ا�صتخدمها يف الت�صميم 

ومدى عالقتها بفن اخلداع الب�صري ؟

(MC Escher(  درا�صات الفنان و عامل الريا�صيات ال�صهري اإي�صر

www.mcescher.com على املزيد عن هذا الفن قم بزيارة املوقع التايل

(K-W-L( جدول التعلم الذاتي

Know)ما اأعرفه(What)ماذا اأريد اأن اأعرف(Learned )ماذا تعلمت(

 •  

 • 

Islamic Arts الفنون االإ�صالمية
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واملعارف  العلوم  )ربط  والتو�صع:  االإثراء  خام�صًا:  

باحلياة اليومية والبيئة وق�صايا املجتمع (

خالل  من  واجلمالية  الفنية  القيم  تذوق  -ن�صاط: 

احلديثة  اأوروبا  ال�صرق,  لوحات معر�ض  ”عبقرية 

الفنون  ”متحف  يف  اأقيم  الذي  االإ�صالم“  وفنون 

ويو�صح   2011م  الفرن�صية  ليون  مدينة  اجلميلة“ يف 

على  الع�صرين  القرن  خالل  االإ�صالمية  الفنون  تاأثري 

الفنون االأوروبية.

Islamic Arts الفنون االإ�صالمية

معر�ض  ”عبقرية ال�صرق, اأوروبا احلديثة وفنون االإ�صالم“
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االإجراءات التو�صيحية :

اأواًل: مرحلة الدعوة : )التهيئة (

1-)املعرفة ال�صابقة وتبادل املعلومات (

 -تو�صيح اأق�صام الفنون االإ�صالمية 

)K-W-L(ماذا  الذاتي  التعلم  جدول  -ن�صاط: 

 ,  Islamic Pottery تعرف عن اخلزف االإ�صالمي

.( (Know(وتعبئة اجلزء االأول )ما اأعرفه

Islamic Pottery اأواًل : اخلزف االإ�صالمي   

(K-W-L( جدول التعلم الذاتي

Know )ما اأعرفه(What)ماذا اأريد اأن اأعرف(Learned )ماذا تعلمت(

 •  

 • 

 •
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2-اأنظر واأت�صاءل )تعديل املفاهيم اخلاطئة(

وحلل  الكتاب  يف  اأمامك  التي  ال�صور  اقراأ  -ن�صاط: 

عنا�صرها الفنية من حيث ال�صكل والزخارف باختالف 

الع�صور و احل�صارات 

-ن�صاط: عرف الفخار و املراحل االأ�صا�صية ل�صناعته ؟

الذاتي )K-W-L( ماذا تريد  التعلم  -ن�صاط: جدول 

 Islamic Pottery االإ�صالمي  عن اخلزف  تعرف  اأن 

اأن  اأريد  )ماذا  الثاين  اجلزء  التعلم  جدول  تعبئة 

.(What( )اأعرف

Islamic Pottery اأواًل : اخلزف االإ�صالمي   

(K-W-L( جدول التعلم الذاتي

Know)ما اأعرفه(What)ماذا اأريد اأن اأعرف(Learned )ماذا تعلمت(

  

 • 

 •

 • 
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3- اإثارة االهتمام 

-عر�ض فيلم  اأو �صور عن فن �صناعة الفخار من موقع 

   Youtube اليوتيوب

الع�صر  بداية  الفخار يف  فن  واملناق�صة حول  -احلوار 

خالل  من  املختلفة  االإ�صالمية  باالأقاليم  االإ�صالمي 

ال�صور املنا�صبة.

Islamic Pottery اأواًل : اخلزف االإ�صالمي   

اأختام اإ�صالمية متنوعة
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امل�صبق  )التخطيط  اال�صتك�صاف  مرحلة  ثانيًا: 

للن�صاط(

-ن�صاط كتاب الطالب : ا�صتق�صاء مبني بعر�ض ال�صور  

التي يف كتاب الطالب

الزخرفية  االأ�صاليب  ال�صتنتاج  واملناق�صة  -احلوار 

للفخار قدميا وحديثا.

ل�صناعة  االأ�صا�صية  املراحل  و  اخلزف  عرف  -ن�صاط: 

اخلزف

واخلزف  الفخار  ت�صنيع  مراحل  بني  قارن  -ن�صاط: 

وا�صتنبط اأوجه ال�صبه واالختالف بينهما ؟

-تو�صيح مفهوم الطالء الزجاجي .

Islamic Pottery اأواًل : اخلزف االإ�صالمي   
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       ثالثًا: ال�صرح والتف�صري:    )عر�ض املادة العلمية(

اخلزف  �صناعة  لفن  الرئي�صة   الفكرة  مناق�صة   -

االإ�صالمي Islamic Pottery واأنواعه. 

- عر�ض فيلم وثائقي عن اخلزف االإ�صالمي من موقع 

   Youtube اليوتيوب

- ن�صاط كتاب الطالب : اأنواع اخلزف وفق ال�صور 

 1- خزف مر�صوم فوق الطالء  

2- اخلزف ذو الربيق املعدين   

3- خزف ذو زخارف بارزة ومطلي بلون واحد                                            

4- خزف مر�صوم حتت الطالء

5- خزف ذو زخارف حمزوزة اأو مك�صوطة

ن�صاط: قارن بني اخلزف االإ�صالمي ذو الربيق املعدين 

واخلزف ال�صيني.

اإناء خزيف فاطمي تقليد للبور�صلني ال�صيني

Islamic Pottery اأواًل : اخلزف االإ�صالمي   
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اخلزف  عن  تاريخية  نبذة  الطالب:  كتاب  -ن�صاط 

القا�صاين  ومكوناته ال�صناعية وطرق �صنعه واأق�صامه.

-ال�صمات الفنية لفن القا�صاين. 

-القيم الفنية واجلمالية له.

مناذج من القا�صاين

Islamic Pottery اأواًل : اخلزف االإ�صالمي   
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خزفيات  عن  بالبحث  الطالب  من  الطلب  ن�صاط:   -

حديثة لثقافات خمتلفة.

-احلوار واملناق�صة ال�صتنباط ال�صمات الفنية للخزف 

احلديث.

خزف من �صقلية يف الع�صر احلديث

خزف ع�صر النه�صة االإيطايل

Islamic Pottery اأواًل : اخلزف االإ�صالمي   

Tarbia Fania Teacher.indd   175 12/31/15   1:44 PM



176

 – تكويني  بنائي   – )ت�صخي�صي  التقومي:  رابعًا:  

ختامي(

-ن�صاط: جدول التعلم الذاتي )K-W-L( ماذا تعلمت 

عن اخلزف االإ�صالمي Islamic Pottery تعبئة جدول 

.(Learned( )التعلم اجلزء الثالث )ماذا تعلمت

الواردة  االأن�صطة  واأكتب(: تطبيق  واأحتدث  )اأفكر 

بكتاب الطالب.

\

Know)ما اأعرفه(What)ماذا اأريد اأن اأعرف(Learned )ماذا تعلمت(

  

 • 

 •

 • 

Islamic Pottery اأواًل : اخلزف االإ�صالمي   
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واملعارف  العلوم  )ربط  والتو�صع:  االإثراء  خام�صًا:  

باحلياة اليومية والبيئة وق�صايا املجتمع (

تطبيق االأن�صطة الواردة بكتاب الطالب 

واجلمالية لالأعمال  الفنية  القيم  تذوق  -ن�صاط: 

اخلزفية املعرو�صة اأمامك, وابدي راأيك فيها.

فنانني من العراق : اأحمد عالوي -اأحمد كاظم  - �صاجدة

Islamic Pottery اأواًل : اخلزف االإ�صالمي   
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Islamic Textiles  املن�صوجات االإ�صالمية

الطالبة   / الطالب  وُيطبق  يتعلم  اأن  ُيف�صل 

املفاهيم واملهارات التالية :

التعرف على الفنون االإ�صالمية  التطبيقية.

نبذة تاريخية عن الفنون االإ�صالمية التطبيقية.

تذوق  الفنون االإ�صالمية .

الفنون  اأنواع  اأحد  نوع  عن  تقرير  كتابة 

االإ�صالمية وتدعيمه بال�صور .

• عر�ض فيديو اأو �صور منوعة للفنون االإ�صالمية مع ال�صرح والتعليق.	

• التاأكيد على  اأ�صالة الفنون االإ�صالمية , ودور الفنان امل�صلم  يف اإبراز ها ب�صتى جماالتها .	

• التكليف بكتابة تقرير عن نوع اأحد اأنواع الفنون االإ�صالمية وتدعيمه بال�صور .	

• اال�صتعانة بربامج الر�صم احلا�صوبية لتنفيذ بع�ض االأن�صطة .	

• الرتكيز يف االأن�صطة على ا�صرتاتيجية التعليم الب�صري .	

• الو�صائل التعليمية املقرتحة:	

• جمع �صور منوعة عن الفنون االإ�صالمية  التطبيقية . 	

• اال�صتعانة بال�صور املتوفرة يف كتاب الطالب لل�صرح والتعليق عليها.	

• �صور  ملجاالت الفنون االإ�صالمية  يف الع�صر احلايل. 	

االإجراءات املقرتحة للتدري�ض:
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Islamic Textiles  املن�صوجات االإ�صالمية

الن�صيج  �صناعة  الهامة  االإ�صالمية  الفنون  من 

ُحكام  قبل  من  خا�صة  بعناية  حظيت  حيث 

على  يخلعون  كانوا  الأنهم  وذلك  امل�صلمني, 

بداية  تعود  املطرز.  الن�صيج  من  ُخلًعا  رجالهم 

حيث   االأموي  الع�صر  الأواخر  الن�صيج  م�صانع 

الن�صيج( وهو  الطراز )م�صنع  اأُطلق عليها لفظ 

نوعان :

 1/ طراز اخلا�صة : وهو م�صنع ن�صيج اخلليفة 

وحا�صيته.

عامة  ن�صيج  م�صانع  وهي  العامة:  طراز   /2

ال�صعب.    

-  للزخارف االإ�صالمية مدلوالت عديدة. فبع�صها ذو مدلول �صيا�صي كالكتابات التي ُتزين طراز اخلا�صة , والبع�ض 

اأنواع  من  العديد  بني  الدمج  على  مقدرته  ومدى  امل�صلم  الفنان  بلغه  الذي  الفني  احل�ض  مدى  على   يدل  االآخر 

الزخارف واإظهارها ب�صكل جذاب مما يدل على مهارته الفنية العالية كالزخارف النباتية والهند�صية ,  ومنها ما  

يعك�ض احلياة اليومية للفنان امل�صلم  والبيئة من حوله كزخارف الكائنات احلية املجردة .
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-ك�صا النبي � الكعبة امل�صرفة ثيابًا ميانية 

للهجرة  التا�صع  )العام  الوداع  حجة  يف 

املكرمة  مكة  امل�صلمون  فتح  اأن  بعد  النبوية( 

لها,  اإ�صالمية  ك�صوة  اأول  ُتعترب  وبذلك 

االإ�صالمية  الع�صور  مر  على  الك�صوة  وتوالت 

اململكة  حكومة  واأولت   .� ب�صنته  قدوًة 

امل�صرفة  الكعبة  ك�صوة  ال�صعودية  العربية 

اهتماما كبريًا انطالقًا من اهتمامها باحلرمني 

ال�صريفني, واقتداًء بال�صنة النبوية .

Islamic Textiles  املن�صوجات االإ�صالمية

متر ك�صوة الكعبة امل�صرفة بعدة مراحل هي : 

 1/ ال�صباغة : يتم فيها �صباغة خيوط احلرير اخلام باللون االأ�صود واالأحمر واالأخ�صر .

ز عليه . 2/  الن�صيج : يتم فيها حتويل اخليوط اإىل قما�ض حرير �صادة لُيطبع ثم يطرَّ

ال�صلك  بطريقة  القما�ض  على  ال�صتارة  اأو  باحلزام  املوجودة  والزخارف  اخلطوط  جميع  ُتطبع   : الطباعة   /3

�صكرين متهيدًا لتطريزها.

4/ التطريز اليدوي باأ�صالك الذهب والف�صة. 

5/ التجميع : يتم جتميع القما�ض لي�صكل جوانب الك�صوة االأربعة ثم ُتثبت عليه قطع احلزام وال�صتارة متهيدًا 

لرتكيبها.
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اليومية  باحلاجات  االإ�صالمي  الفن  -ارتبط 

وامل�صمون  ال�صكل  يف  وتنوعت  لالإن�صان, 

القيمة  تتعار�ض  ومل  والهدف  واخلامة 

اجلمالية مع القيم الروحية لالإن�صان امل�صلم .

Metal industry  صناعة املعادن�

هذا   , ذهب   , وال�صابع  ال�صاد�ض  القرنني  �صوريا,  قرط, 

النموذج الزخريف كان �صائًدا يف الفن االإ�صالمي القدمي 

وم�صدره من االأ�صكال البيزنطية.
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مل�صغوالت  ال�صور  من  جمموعة  -عر�ض 

املختلفة  االإ�صالمية  الع�صور  يف  معدنية 

اأ�صكال  يف  الطالبات   / الطالب  ومناق�صة 

ومدى  وزخارفها,  املعدنية  امل�صغوالت 

ارتباطها باالحتياجات اليومية .

Metal industry  صناعة املعادن�

تاأثر الفن االأيوبي ب�صفة عامة وفن �صناعة التحف املعدنية ب�صفةخا�صة بالرتاث الفاطمي وال�صلجوقي . ومتيز 

يف طرق الت�صكيل واأ�صاليب زخرفة التحف املعدنية ويظهر ذلك يف تكفيت التحف املعدنية بالذهب والف�صة .

ناع امل�صغوالت املعدنية يف هذا الع�صر بالزخارف على اختالف اأنواعها, واأغلب الظن اأن هذا االإفراط              واهتم �صُ

ناع يف احل�صول على تقدير اأعلى للقطعة املُنتجة مما يرفع من قيمتها املادية. يف الزخرفة يرجع لطموح ال�صُّ
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اأخرى  اأنواع  البحث عن  املعلمة  للمعلم /  -ميكن 

اإ�صالمية  ع�صور  يف  املعدنية  امل�صغوالت  من 

خمتلفة , ومناق�صتها مع الطالب / الطالبات . 

Metal industry  صناعة املعادن�

دواة تعود للع�صر اململوكي,

نحا�ض اأ�صفر مكفت بالف�صة

دواة تعود للع�صر العثماين,

نحا�ض اأ�صفر مكفت بالف�صة
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فكتب  الزجاج  �صفافية  امل�صلم  الفنان  -ا�صتغل 

وخارجه,  الزجاج  داخل  من  القراآنية  االآيات 

وا�صتخدم الزجاج الن�صف �صفاف وامللون باللون 

الفريوزي اأو االأخ�صر , وابتكر الزجاج املزدوج 

الزجاجية  اخليوط  يف  وتفنن  اجلدران, 

امل�صنوعة من عجينة الزجاج .

Islamic glass antiques   التحف الزجاجية

-امل�صكاة هي و�صيلة اإ�صاءة ابتكرها امل�صلمون, وتعني الزجاجة التي يو�صع فيها امل�صباح, وذلك للحفاظ على نار 

امل�صباح من الهواء , ويو�صع داخل امل�صباح زيت طيب الرائحة يثبت داخل امل�صكاة بوا�صطة اأ�صالك ُتربط بحافتها, 

اأما ج�صم امل�صكاة فم�صنوع من الزجاج. ولكل م�صكاة مقاب�ض ترتاوح بني 3-6 تلتف حول البدن, وتعلق ب�صال�صل 

من النحا�ض االأ�صفر اأو الف�صة لتجتمع يف االأعلى داخل كرة بي�صاوية قد  تكون من الزجاج اأو اخلزف اأو اخل�صب 

ُتعرف بالثقل حلفظ اتزان امل�صكاة.

-انت�صرت �صناعة م�صابيح امل�صاجد املطلية باملنيا يف �صوريا , وانتهى ع�صر الزجاج االإ�صالمي باجتياح اإمرباطور 

منغوليا تيمور لنك العامل االإ�صالمي  وتدمري مدينة دم�صق .  
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والق�صور  امل�صاجد  بع�ض  نوافذ  اأخذت   -

واملنازل �صكل الُقمرات الزجاجية, وهي عبارة 

عن نوافذ من �صرائح ج�صية اأو األواح من حجر 

يتم  خمتلفة  زخارف  عليها  مر�صوم  جريي 

مما  خلفها  من  امللون  الزجاج  ول�صق  تفريغها 

يتيح عبور النور من خاللها .

Metal industry  صناعة املعادن�

• ذّكر ب�صرورة اإ�صافة االأن�صطة مللفات االجناز ومراجعتها مع تو�صيح اأهميتها .	

•  ُتعقد حلقات نقا�ض جماعية قدر االإمكان , ملناق�صة االأن�صطة الواردة يف كتاب الطالب / الطالبة .	
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للفن  مراآة  بغرناطة  احلمراء  ق�صر  -ُيعترب   

القباب  جمال  فيه  ُيالحظ  اإذ  االإ�صالمي, 

اجل�صية  واحل�صوات  اجلدارية  والزخارف 

الن�صف  العقود  ذات  واالأعمدة  املحفورة, 

املزخرف  اجل�ض  من  طبقة  تعلوها  دائرية 

اجل�صية  الزخارف  وتك�صو  النحت,  باأ�صلوب 

املزخرفة توريقات نباتية مت�صابكة مع خطوط 

كوفية ون�صخية واأ�صرطة هند�صية مت�صابكة.

حجر من القرن الثالث الهجري

حمفوظ مبتحف ق�صر �صربا االإقليمي بالطائف

�صندوق م�صحف خ�صبي

متحف الفن االإ�صالمي

اخل�صب واحلجر واجل�ض 

Islamic Wood and stone and plaster 
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اأكرث �صعوبة يف اال�صتعمال من  - ُيعترب احلجر 

الطني الذي ميكن ت�صكيله ب�صهولة, وكذلك اأكرث 

بقاًء نتيجًة ل�صالبته. 

احلجر  على  احلفر  امل�صلم  الفنان  ا�صتطاع   -

وتعترب  املعمارية.  االأغرا�ض  يف  وا�صتعماله 

واجهة ق�صر امل�صتى من اأجمل اأمثلة النق�ض على 

احلجر.

 -عر�ض �صور لق�صر امل�صتى و مناق�صتها .

اخل�صب واحلجر واجل�ض 

Islamic Wood and stone and plaster 

احل�صارة االإ�صالمية هي اإحدى الُبنى احل�صارية التي اأَثرت  تاريخ االإن�صانية بكل اأبعادها .

جمال الزخرفة الهند�صية حتكم مفرداته قوانني ريا�صية واأ�ص�ض هند�صية .

الفنان امل�صلم وجد طريقًا �صهاًل اإىل تفعيل عمليات االنتقاء الب�صري واالحتكاك الثقايف مع الفنون ال�صابقة عليه 

فتاأثر بها , واأ�صاف اإليها بعد دجمها يف خ�صو�صيته االإ�صالمية . 

الديني  العامل  منها  الب�صرية  للفنون  االإ�صالمي  الطابع  وحدة  على  توؤكد  التي  العوامل  من  جمموعة  ت�صافر 

والعوامل الثقافية واالقت�صادية والعلوم والفنون وغريها .

على املعلم / املعلمة تو�صيح اأن :

Tarbia Fania Teacher.indd   187 12/31/15   1:44 PM



188

ناق�ض الطالب /الطالبات يف اأ�صاليب الزخرفة 

على اخل�صب  واحلجر  واجل�ض االإ�صالمي .

اخل�صب واحلجر واجل�ض 

Islamic Wood and stone and plaster 

يكون ب�صفة م�صتمرة اأثناء تنفيذ االأن�صطة , من خالل املالحظة واملناق�صة .

اأ�صاليب  بني  املقارنة   , فنية  بلغة  التحدث   , االإ�صالمي  الفن  اأنواع  بني  املقارنة  ت�صمل  مالحظة  بطاقة  ت�صميم 

الزخرفة يف الفن االإ�صالمي , ا�صتنتاج العالقات الفنية يف امل�صغوالت االإ�صالمية .

اال�صتعانة باأن�صطة كتاب الطالب كاأن�صطة عالجية ملن مل يتمكن من تنفيذ االأن�صطة اأثناء احل�صة.

و�صع اأن�صطة متميزة للطالب / الطالبات املتفوقات حلثهم على االبتكار واالإبداع .

تقرير �صامل عن احد اأنواع الفن االإ�صالمي مدعومًا بال�صور.

اأفكار للتقييم و التقومي :
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Mosaic   ) الف�صيف�صاء ) املوزاييك

يف�صل اأن يتعلم الطالب /الطالبة العلوم واملعارف واملهارات التالية:  

1 - الهوية التاريخية لفن الف�صيف�صاء عرب احل�صارات والثقافات املختلفة.

2 - االإرث املادي واحل�صاري لفن الف�صيف�صاء القائم على النظرة العلمية والفنية التي تربط بني املا�صي واحلا�صر.

ح�صاري  فني  مبوروث  جمالية  فل�صفة  وفق  الف�صيف�صاء  لفن  البيئة  ومالمح  الروحي  امل�صمون  بني  التالحم   -  3

اإ�صالمي.

احل�صارات  مع  حديثة  تفاعلية  بطريقة  املعا�صر  الف�صيف�صاء  لفنان  واالإبداعية  الفكرية  احلركة  تطور   -  4

والبيئة املحيطة.

املحلية  الهوية  من  نابعة  املنا�صبة  بالتقنيات  اإ�صالمي  ح�صاري  بطابع  ف�صيف�صاء  للوحة  الت�صكيلي  التعبري   -  5

ال�صعودية.

 Mosaic  ) 6 - النقد والتذوق الفني لفن الف�صيف�صاء ) املوزاييك

ف�صيف�صاء مب�صجد يف اإيران
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• تق�صيم ال�صاعات املقرتحة )5 �صاعات( اإىل �صاعة نظرية )حوار ومناق�صة( و 4�صاعات تطبيقية. 	

• اإمكانية دمج در�ض الفنون االإ�صالمية واخلزف مع در�ض الف�صيف�صاء يف حالة تطبيق الف�صيف�صاء اخلزيف وتق�صيم ال�صاعات 	

املقرتحة )10 �صاعات( اإىل 4 �صاعات نظرية و 6 �صاعات تطبيقية .

• ا�صتخدام ا�صرتاتيجية التعلم البنائي )دائرة التعلم اخلما�صية(- جدول التعلم الذاتي    )K-W-L)– اال�صتق�صاء -مهارات 	

. Scamperالتفكري - جدول �صكامرب

• عر�ض و�صائل تعليمية متنوعة من �صور واأفالم تعليمية وجعلها حماور اأ�صا�صية للحوار واملناق�صة.	

• اإ�صفاء الهوية املحلية ال�صعودية على االأعمال الفنية.	

• دمج التقنية احلديثة يف التدري�ض )ال�صبكة العنكبوتية والفن الرقمي( .	

• توزيع املتعلمني اإىل جمموعات غري متجان�صة لتطبيق التعلم التعاوين.	

• تنفيذ املهمات التعليمية واأن�صطة التفكري وفق اأمناط الطالب التعليمية.	

• اإغالق االإجراءات مبناق�صة اإجنازات واأعمال الطالب والتقييم والتقومي.	

• اإجراءات التقييم :	

• تقييم احتياج )ا�صتبانة م�صح ق�صرية االأجل(لقيا�ض اجلانب املعريف يف الدر�ض )ا�صتبانة م�صح طويلة االأجل(لقيا�ض اجلانب 	

املعريف واخلربة الفنية طوال الف�صل الدرا�صي.

• تقييم ذاتي ) بطاقة مالحظة ( نقد فني. 	

• تقييم وفق بنود توزيع درجات املادة املعتمدة.	

• ما �صيتم تدري�صه:  	

Mosaic   ) الف�صيف�صاء ) املوزاييك

االإجراءات املقرتحة للتدري�ض:

ي.صي.صي. صاملعريف واخلربة الفنية طوال الف�صل الدرا�صاملعريف واخلربة الفنية طوال الف�صل الدرا�

تقييم ذاتي ) بطاقة مالحظة ( نقد فني. 

تقييم وفق بنود توزيع درجات املادة املعتمدة.
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       االإجراءات التو�صيحية :

اأواًل: مرحلة الدعوة: )التهيئة(

1-)املعرفة ال�صابقة وتبادل املعلومات(

فن  ن�صاأة  عن  خمت�صرة  نبذة  الطالب  اإعطاء   -

الف�صيف�صاء على مر الع�صور.

)K-W-L(ماذا  الذاتي  التعلم  : جدول  - ن�صاط 

  Mosaic املوزاييك(    ( الف�صيف�صاء  تعرف عن فن 

وتعبئة اجلزء االأول

  Know)ما اأعرفه(

-تو�صيح املفاهيم الفنية ) فن الف�صيف�صاء( 

Mosaic   ) الف�صيف�صاء ) املوزاييك

الطوب املزجج يف باب ع�صتار ببابل

(K-W-L( جدول التعلم الذاتي

Know)ما اأعرفه(What)ماذا اأريد اأن اأعرف(Learned )ماذا تعلمت(

 • 

 •

 •
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2-اأنظر واأت�صاءل )تعديل املفاهيم اخلاطئة(

اإىل  باالإ�صافة  ال�صور  قراءة  الطالب:  كتاب  -ن�صاط 

�صور تو�صيحية اأخرى للف�صيف�صاء يف اجلامع االأموي 

وم�صجد قبة ال�صخرة من الداخل.

-حتليل القيم الفنية  واجلمالية  لفن الف�صيف�صاء.

-ن�صاط : جدول التعلم الذاتي )K-W-L( ماذا تريد 

Mosaic  )اأن تعرف عن فن الف�صيف�صاء )املوزاييك

اأن  اأريد  الثاين )ماذا  اجلزء  التعلم  جدول  تعبئة 

(What( )اأعرف

Mosaic   ) الف�صيف�صاء ) املوزاييك

فن الف�صيف�صاء باجلامع االأموي و قبة ال�صخرة من الداخل

Know)ما اأعرفه(What)ماذا اأريد اأن اأعرف(Learned )ماذا تعلمت(

•

•

•
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      3- اإثارة االهتمام: 

-عر�ض �صور اأو فيلم عن فن الف�صيف�صاء  من موقع 

   Youtube اليوتيوب

-ن�صاط : كتاب الطالب 

البحث والتحليل والت�صنيف.

Mosaic   ) الف�صيف�صاء ) املوزاييك

اأر�صية ف�صيف�صائية للق�صر الذي �صيده الوليد بن عبدامللك  )724م(
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امل�صبق  )التخطيط  اال�صتك�صاف  مرحلة  ثانيًا: 

للن�صاط(

ُذكرت  اإذا  يقال  موجه(  )ا�صتق�صاء  ن�صاط: 

ُذكرت  ماأدبا  ُذكرت  واإذا   , ماأدبا  ُذكرت  الف�صيف�صاء 

الف�صيف�صاء , اكت�صف من خالل البحث  عرب ال�صبكة 

املعلوماتية عن مفهوم هذه املقولة , واأهم ما مييز ها.

ماأدبا,  الف�صيف�صاء  مدينة  حول  واملناق�صة  -احلوار 

والثقافات  اأوروبا  اإىل  الف�صيف�صاء  فن  وانتقال 

املختلفة .

-ن�صاط: )ا�صتق�صاء مبني(

قراءة ال�صور  بكتاب الطالب  

-اكت�صف من خالل ال�صور الرابط بني فن الف�صيف�صاء 

وف�صيف�صاء  ماأدبا  مدينة  يف  للف�صيف�صاء  االإ�صالمي 

الثقافات االأخرى.

Mosaic   ) الف�صيف�صاء ) املوزاييك

خارطة ف�صيف�صاء مبدينة الف�صيف�صاء ماأدبا
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-ن�صاط كتاب الطالب :

للمجاالت  متنوعة  �صور  بعر�ض  مبني  ا�صتق�صاء 

الزخرفية التي متيز بها فن الف�صيف�صاء.

-احلوار  واملناق�صة ال�صتنتاج املجاالت الزخرفية 

الفنية  وال�صمات  الف�صيف�صاء  لفن  االإ�صالمية 

واجلمالية له.

- ن�صاط : ا�صتق�صاء موجه

لكل ع�صر من الع�صور �صمات زخرفية وقيم فنية 

وجمالية متيزه عن غريه من الع�صور. براأيك ما 

هي ال�صمات الفنية واجلمالية التي متيز بها فن 

الف�صيف�صاء الزخريف احلديث يف ع�صرنا هذا ؟

Mosaic   ) الف�صيف�صاء ) املوزاييك

ف�صيف�صاء زخريف حديث
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ن�صاط كتاب الطالب:

)حتليل وت�صنيف وبحث(

قراءة ال�صور باالإ�صافة اإىل �صور تو�صيحية اأخرى لفن 

الف�صيف�صاء احلديث.         

وفن البوينتليزم   موزاييك  املايكرو  فن  بني  -املقارنة 

حيث   : بينهما  العالقة  وا�صتنباط   Pointillism
وعمل  وتفكيكها  امللونة  امل�صاحات  بتحليل  الفنان  قام 

فناين   مثل  اللونية  جزئياتها  تكوين  اإعادة  على 

وفق  القطع  بت�صنيف  قام  انه  كما  ) البوينتليزم( 

واإعادة حتليلها مبا  اجتاهات غري متوافرة يف االأ�صول 

يتوافق مع الروؤية عن بعد . 

Mosaic   ) الف�صيف�صاء ) املوزاييك

لوحة جدارية حديثة منفذة بفن الف�صيف�صاء الرخامي واحلجري 

متثل ال�صفحة االأوىل من امل�صحف ال�صريف للفنان امل�صري

 الدكتور اأكمل عبدالرحمن

Pointillism  فن  البوينتليزم
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ثالثًا: ال�صرح والتف�صري:

)عر�ض املادة العلمية(

الف�صيف�صاء  لفن  الرئي�صة  الفكرة  مناق�صة   -

والتقنيات الفنية املختلفة له.

- ن�صاط كتاب الطالب  قراءة ال�صور وحتليلها .

املختلفة  التقنيات  حول  واملناق�صة  احلوار   -

لفن الف�صيف�صاء .

Mosaic   ) الف�صيف�صاء ) املوزاييك

تقنية البقوليات تقنية اأجزاء ال�صرياميك

للفنان نهاد خطاب
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- عر�ض �صور تو�صيحية اأو فيلم تعليمي للخامات 

املوزاييك  تقنية  تنفيذ  وخطوات  واالأدوات 

)الرخامي و احلجري( .

املوزاييك  لتقنية  تو�صيحي  عملي  بيان   -

الرخامي واحلجري .

 

Mosaic   ) الف�صيف�صاء ) املوزاييك
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- اختيار األوان املوزاييك :

من  غريه  عن  املوزاييك  فن  يف  اللون  �صياغة  يختلف 

الفنون االأخرى, اإذ اأنه يعتمد على الدرجات اللونية 

لونية  تاأثريات  خللق   معًا  دجمهما  وكيفية  للقرميد 

اللون  عجلة  اإىل  اللجوء  من  بد  ال  لذلك   . معينة 

التي تف�صر لنا بع�ض القواعد الهامة لكيفية اختيار  

االألوان ومراعاة االن�صجام اللوين لها .

-يف�صل اختيار قيمة لونية واحدة )األوان دافئة – 

األوان باردة( الإ�صفاء تاأثري قوي على العمل.

-لتفادي ت�صطيح اللون يف خلفية العمل, ميكن خلط 

اأكرث من قيمة لونية مع مراعاة االن�صجام اللوين.

Mosaic   ) الف�صيف�صاء ) املوزاييك

األوان باردةدائرة اللون للموزاييك األوان دافئة اأر�صية لونية خمتلطة
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- ن�صاط كتاب الطالب:

)حتليل وت�صنيف وبحث(

تطبيق االأن�صطة الواردة بكتاب الطالب .

Mosaic   ) الف�صيف�صاء ) املوزاييك
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-  رابًعا:  التقومي:

)ت�صخي�صي – بنائي تكويني – ختامي(

ماذا   )K-W-L( الذاتي  التعلم  جدول   : ن�صاط   -

   Mosaic )املوزاييك(   الف�صيف�صاء  فن  عن  تعلمت 

تعلمت(  )ماذا  الثالث  اجلزء  التعلم  جدول  تعبئة 

.(Learned(

- ) اأفكر واأحتدث واأكتب(:

 تطبيق االأن�صطة الواردة بكتاب الطالب .

Mosaic   ) الف�صيف�صاء ) املوزاييك

Know)ما اأعرفه(What)ماذا اأريد اأن اأعرف(Learned )ماذا تعلمت(

 • 

 •

 • 

تك�صية حائط واأر�صية بفن الف�صيف�صاء

(K-W-L( جدول التعلم الذاتي

Tarbia Fania Teacher.indd   201 12/31/15   1:44 PM



202

خام�صًا:  االإثراء والتو�صع:

والبيئة  اليومية  باحلياة  واملعارف  العلوم  )ربط 

وق�صايا املجتمع (

- تطبيق االأن�صطة الواردة بكتاب الطالب .

-ن�صاط:  ا�صتق�صاء حر )مفتوح ( :

 قم بجمع ال�صور املنا�صبة من املجالت  اأو اأحد حمركات 

البحث عن فن الف�صيف�صاء لثقافات خمتلفة وبتقنيات 

متنوعة مع كتابة تقرير نقدي لها .

لفن  واجلمالية  الفنية  القيم  تذوق  -ن�صاط: 

الفنية  لالأعمال  املقارنة  خالل  من  الف�صيف�صاء 

املعرو�صة .

Mosaic   ) الف�صيف�صاء ) املوزاييك
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�صناعة الورق وفن التجليد

فن االإبرو ) الر�صم على املاء (

 املو�صوعات : 

o .صناعة خامة الورق�

o .فن التجليد

o .) فن االإبرو ) الر�صم على املاء

يف�صل يف نهاية االأ�صبوع اأن يحقق الطالب والطالبة 

املفاهيم واملهارات واالجتاهات التالية:

معرفة �صمات الورق واأنواعه.• 

معرفة جماالت التجليد.• 

اكت�صاب مهارات فن االإبرو يف الر�صم على املاء. • 

اإجراءات عامة مقرتحة  للتدري�ض:

اإىل: •  لالأ�صبوع  املقرتحة  ال�صاعات  تق�صيم 

�صاعات   4( واأن�صطة(,  نظري  واحدة  )�صاعة 

عملي واإنتاج عمل فني(

احلرية •  على  والطالبات  الطالب  ت�صجيع 

والطالقة يف التعبري.  

الزمن االإجراءات املقرتحة لالأ�صبوع الثامناليوم

60 داملو�صوع االأول: �صناعة الورق وفن التجليد, مع تطبيق االأن�صطة.1

2
املو�صوع الثاين: فن االإبرو ) الر�صم على املاء (

تقدمي نبذة عن املو�صوع مع جتهيز املواد الالزمة.
60 د

60 دعمل عدة جتارب لطرق تطبيق فن االإبرو.3

60 دالبدء بتنفيذ امل�صروع الفردي.4

5
عمل االإخراج النهائي ) تغليف ملف اإجناز الطالب, وتزينه من الداخل بعمل 

فوا�صل وغريه (.
60 د
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اأو الطالبات على  يراعى ت�صجيع الطالب 

تدوين جميع االأفكار دون حذف.

تدوير  )اإعادة  مو�صوع  مناق�صة  مُيكن 

ميكن  وكيف  ذلك؟  من  الفائدة  وما  الورق( 

تنفيذ ذلك يدويًا يف منازلنا واال�صتفادة منه؟ 

ن�صـــــاط
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مُيكن املناق�صة حول مو�صوع )جتليد الكتب بني 

اأ�صالة املا�صي وحداثة احلا�صر(:

o  الكتب اإخراج  القدمية مثل  اليدوية  ملاذا احلرف 

وجتليدها, ُتقدر فنيًا وُتعترب من املقتنيات املهمة 

ذلك  ومع  والعاملية  العربية  املتاحف  اأروقة  يف 

تدريجيًا  تت�صاءل  القيمة  احلرف  هذه  اأن  جند 

وتنقر�ض؟ 

o  قيم فيه  تتوفر  اأيهما  ال�صكلية  الناحية  من 

جمالية وملاذا؟

o ومن ناحية املتانة والقوة اأيهما اأف�صل, وملاذا؟

فن التجليد

عند تطبيق الن�صاط : ُيف�صل ا�صتخدام اإحدى طرق ا�صرتاتيجية الع�صف الذهني: مثل البطاقات, اجلرة.... 

وغريها يتم تناول املوا�صفات من ناحية: اخلامة امل�صتخدمة, اللون املختار, نوع اخلط والكتابة, مكان الكتابة, 

تخ�ص�ض الكتاب, وغريه.
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ُيف�صل عمل جتربة اأمام الطالب اأو الطالبات 

لعملية تبادل و�صع قطرة املاء مع قطرة اللون يف فن 

�صامنجا�صي, اأو عر�ض فيديو, اأو �صور تو�صيحية. 

فن االإبرو ) الر�صم على املاء (
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تقدمي اأمثلة ب�صيطة من التاريخ, كيف تتناقل 

العوامل  هي  وما  احل�صارات,  بني  والفنون  العلوم 

امل�صاعدة على ذلك؟

والفنون  واملعارف  العلوم  نقل  اأن  اإىل  االإ�صارة 

ال�صوؤال  لكن  م�صتغربًا,  �صيئًا  لي�ض  احل�صارات  بني 

االأهم هل احل�صارة التي اأخذت, طورت ما اأخذته؟ 

فن االإبرو وفن �صامنجا�صي

غالف كتاب يف انكلرتا عام 1830م
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عر�ض مناذج من اأعمال الفنانني:

Ahmed Saral اأحمد �صارال

فن االإبرو وفن �صامنجا�صي
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اأحمد حممد با�صتيلي

Ahmed Mohammed Pestili

Ismail dündar اإ�صماعيل دندر

فن االإبرو وفن �صامنجا�صي
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والطالبات على حماولة  الطالب  يراعي ت�صجيع 

التجريب واالكت�صاف.

توفري قدر االإمكان من خامات واالأدوات الإتاحة 

ُفر�ض اأكرب لعملية البحث والتجريب

وغري  )الناجحة  النتائج  بجميع  ُيحتفظ 

الناجحة( لال�صتعانة يها عند مناق�صة الن�صاط اأدوات 

تطبيق فن االإبرو.

ن�صــــاط
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o  م�صاحة من  قلياًل  اأكرب  االإناء  حجم  يكون  اإناء: 

باالإ�صافة  االألوان,  عليها  �صيطبق  التي  الورقة 

اإىل اختيار اللون االأبي�ض لالإناء حتى ي�صهل روؤية 

االألوان بال�صكل ال�صحيح.

o .قطارات فارغة لالألوان: متوفرة يف ال�صيدليات

o  اأو زجاجية  تكون  اأن  ُيف�صل  لالألوان:  قوارير 

خزفية, ت�صتخدم لتخفيف االألوان

o  اأو الطويلة  اخلياطة  اإبر  ا�صتخدام  ميكن  االإبر: 

االأعواد اخل�صبية الرفيعة.

اأدوات تطبيق فن االإبرو

 o.االأم�صاط: مُيكن ا�صتخدام االأم�صاط البال�صتيكية اأو دق م�صامري على لوح خ�صبي, مب�صاحات حمددة 

o .فر�ض: �صعر الفر�صاة يكون قا�صي قلياًل مثل الفر�ض اخلا�صة بالتلوين الزيتي, اأو ت�صنيعها من الق�ض

o .األوان اإكريلك اأو بو�صرت

o .ورق غري المع, له القدرة على حتمل البلل

o .حامل لتجفيف الورق

o .وماء بارد ل�صكبه على الورقة بعد تلوينها الإزالة ال�صائل اجليالتيني
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ال بد من جتهيز  ال�صائل اجليالتيني  قبل 

حتتاج  الكثرية  مادة  الأن  كافية  بفرتة  التنفيذ 

اإىل وقت طويل الإذابتها.

ميكن احل�صول على مرارة البقر من حمالت 

اجلزارة.

يف�صل جتهيز  جميع االألوان 

بخلطها باملاء ومرارة البقر.

ويف حالة ا�صتخدام االألوان الزيتية 

البد من تخفيفها بالرتبنتني.

اإجراءات التنفيذ
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ُتعد هذه الطريقة من اأ�صهل طرق التنفيذ 

التي ال حتتاج اإىل مهارة عالية يف الت�صكيل, اإمنا 

حتى  واختيارها,  االألوان  توزيع  يراعى  فقط 

تعطي تاأثريات ومتوجات لونية من�صجمة.

طريقة التلوين بالنرث اأو الر�ض 

با�صتخدام الفر�ض
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ُيالحظ التباين يف االألوان )الغامق والفاحت( 

يجعل التاأثريات اللونية اأكرث و�صوحًا.

طريقة التلوين بالنرث اأو الر�ض 

با�صتخدام الفر�ض
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�صنون  من  متنوعة  اأ�صكال  ا�صتخدام  مُيكن 

واالأحجام,  امل�صافات  حيث  من  االأم�صاط, 

الكت�صاف اختالف النتائج وتنوعها.  

طريقة عمل تاأثريات لونية 

با�صتخدام امل�صط اخل�صبي
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يراعى و�صع اللون برتوي حتى ال ي�صقط يف قاع 

موحدة  مب�صافات  الوحدات  تلوين  وحماولة  االإناء, 

تقريبًا.

فقط  واحدة  وردة  جتربة  يتم  االأمر  بداية  يف 

بغ�صنها واأوراقها.

ومن ثم جتربة عدة ورود يف ال�صطح الواحد.

طريقة ر�صم ورود باالإبرة املعدنية

 اأو االأعواد اخل�صبية

يراعى عند تغليف ملف االإجناز ) التنا�صق اللونية بني غالف امللف 

والفوا�صل واالأوراق الداخلية (.

مُيكن اال�صتفادة من نتائج التجارب الناجحة لتزين الغالف.
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فنا الكوالج  والديكوباج

Collages  & Decoupage  

ُيف�صــل اأن يتعلم و ُيطبــق الطالب / الطالبة 

املفاهيم واملهارات التالية :

• التعرف على فني الكوالج والديكوباج .
الكــوالج  فنــي  عــن  تاريخيــة  نبــذة   •

والديكوباج .

• نقد وتذوق  اأعمال  الكوالج  والديكوباج.
الكــوالج   تنفيــذ   كيفيــة  علــى  التعــرف   •

والديكوباج .

• تنفيذ عمل فردي بالكوالج, وتنفيذ عمل 
جماعي بالديكوباج .

تق�صيم ال�صاعات املقرتحة ) 5 �صاعات ( اإىل �صاعتني لفن الكوالج و ثالث �صاعات لفن الديكوباج .• 

عر�ض فيديو اأو �صور منوعة لفني الكوالج و الديكوباج مع ال�صرح والتعليق .• 

توزيع املتعلمني اإىل جمموعات غري متجان�صة لتطبيق التعلم التعاوين .• 

التكليف بتنفيذ عمل فردي بالكوالج  , و عمل جماعي بالديكوباج .• 

االهتمام باالأن�صطة املقرتحة  واإثارة املتعلمني حولها.• 

االإجراءات املقرتحة للتدري�ض:
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       الو�صائل التعليمية املقرتحة:

• الكوالج 	 فني  عن  منوعة  �صور  جمع 

والديكوباج .

• كتاب 	 يف  املتوفرة  بال�صور  اال�صتعانة 

الطالب لل�صرح والتعليق عليها .

• واأعمال 	 وحملية  عاملية  للوحات  �صور  

منفذة بالكوالج والديكوباج .

• البيان العملي .	

فنا الكوالج  و الديكوباج

Collages  & Decoupage  

  - تو�صيح اأن تقنية اخلامة حتوي جانبا ت�صكيليا اإبداعيا اإ�صافًة اإىل  اجلانب التطبيقي املهاري .

        -تو�صيح اأن الفن احلديث مل يعد يهتم باخلامات التقليدية, مما جعل الفنان يبحث عن اخلامات املختلفة 

ويبتكر فيها مبا يتنا�صب مع فكرته, وكذلك ا�صتطاع  اأن يدمج بني خامات عدة  ويطوعها لتحقيق فكرته .
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 -  تو�صيح معنى الكوالج, ون�صاأته , وكيف ظهر 

يف لوحات الفنانني براك وبيكا�صو, مع عر�ض 

لبع�ض من هذه االأعمال .

فنا الكوالج  و الديكوباج

Collages  & Decoupage  

عبد اهلل املرزوق , من جمموعة ) قو�ض قزح ال�صحراء ( 1998 م 

األوان اأكريليك  وخامات خمتلفة على القما�ض
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ذوق  على  يعتمد  باأنه  الكوالج  فن  يتميز     -

الفنان ونظرته وطريقة تن�صيقه للخامات مبا 

يتنا�صب مع فكرته .

فنا الكوالج  والديكوباج

Collages  & Decoupage  

      -توجيه الطلبة والطالبات  لزيارة املعار�ض واملهرجانات الفنية,  وت�صجيعهم على امل�صاركة الفاعلة يف املعار�ض 

وامل�صابقات , اإذ تعترب هذه االأماكن جمااًل حيًا للثقافة الت�صكيلية, وعن طريقها تتكامل ثقافة الطالب / الطالبة 

من خالل االإطالع على اأعمال الفنانني , وت�صجيعهم على متابعة اأعمال الفنانني العامليني واملحليني , ومالحظة 

اأ�صاليبهم الفنية املختلفة , وعلى قراءة الكتب الفنية .
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جمموعة  عر�ض  املعلمة   / املعلم  باإمكان   -

من  لوحات لفنانني حمليني وعامليني يظهر 

فيها اأ�صلوب الكوالج ومناق�صتها .

فنا الكوالج  والديكوباج

Collages  & Decoupage  

مهدي اآل طالب, كوالج علي اخل�صب, احدى اللوحات امل�صاركة يف 

م�صابقة لوحة وق�صيدة ب�صوق عكاظ 4 لعام 1431هـ
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وامل�صتهلكات  امل�صاعدة  -اخلامات 

املختلفة واالألوان ت�صتخدم لـ:

واالإثارة  التعبري  عن�صر  من  تزيد 

واحل�ض الزخريف.

 و�صيلة مثرية يف التعبري الفني .         

على  النهائي  االإخراج  يف  ت�صاعد 

تنتج  قد  التي  العيوب   اإخفاء 

ال�صكل  واإظهار  الل�صق,  عملية  عن 

ب�صورته النهائية .

فنا الكوالج  والديكوباج

Collages  & Decoupage  

لب,  كالدر Calder , �صمبالج , الوح�ض االأ�صود من الرقائق وم�صطحات ال�صُّ

1940 م , جمموعة اليوت نويز , ارتفاع القطعة 8 اأقدام و9 بو�صات .
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فني  عمل  اأي  تنفيذ  خطوات  -تختلف       

امل�صتخدمة,  اخلامات  باختالف  بالكوالج 

وطريقة  تقنية  خامة  لكل  الأن  ذلك  ويرجع 

يف التعامل تختلف عن اخلامة االأخرى .

فنا الكوالج  والديكوباج

Collages  & Decoupage  

 Assemblage ال�صمبالج  مثل  والل�صق  الق�ض  اأ�صلوب  على  تعتمد  التي  الفنون  لبع�ض  تو�صيح  املعلم  -باإمكان 

ال�صمبالج  م�صطلح �صجله جون دوبويف للداللة على ا�صتخدام خامات خمتلفة يف ت�صكيل وبناء فني , وي�صتخدم 

فيه ق�صا�صات من خامات واأدوات خمتلفة , وظهر يف هذا االجتاه كونزالي�ض وكالدر وغريهما , ويف عام 1920م 

ظهرت جتارب لبيكا�صو وبراك , و�صار على هذا النهج فناين الدادائية وال�صريالية ومنهم دو�صامب , ويف اخلم�صينات 

ظهرت احلركة بقوتها يف اأمريكا خا�صًة الت�صكيالت املج�صمة ذات االأبعاد واحلجوم .
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الفقراء  فن  قدميا  الديكوباج  ُاعترب     

العتمادهم عليه يف جتديد اثاثهم القدمي 

فيظهر  كقطع فنية غاية يف اجلمال , فكان 

ُيعتقد اأنها مر�صومة باليد يف حني اأنها عبارة 

عن �صور مت ل�صقها بوا�صطة فنان حريف.

فنا الكوالج  والديكوباج

Collages  & Decoupage  

ديكوباج على اأ�صطح خمتلفة
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فنا الكوالج  والديكوباج

Collages  & Decoupage  

كان  ما  هو  امل�صطح:  الديكوباج   -  

االآنية  اأو  اللوحة  �صطح  م�صتوى  على 

وخالفه. 

يكون  الذي  هو  البارز:  الديكوباج   -

فيه عدة  وي�صتخدم  ال�صطح  من  اأعلى 

طبقات من ال�صور املتكررة .

ديكوباج بارز ديكوباج م�صطح    
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- مناق�صة الطالب / الطالبات فيما 

تو�صلوا اإليه من نتائج  .

فنا الكوالج  والديكوباج

Collages  & Decoupage  

- التاأكيد على اأن جناح اأي عمل فني جيد  يعتمد على عنا�صر بناء العمل الفني , واأن لكل عمل فني �صكاًل عامًا 

مييزه عن غريه .

واأن العنا�صر املكونة لل�صكل العام يف الكوالج والديكوباج  -مثلها مثل اأي عمل فني اآخر –  تعترب عنا�صر �صكلية 

ميكن تذوقها عن طريق الروؤية , ويجب اأن ترتابط مع بع�صها يف �صورة عالقات ت�صكيلية خمتلفة بحيث توؤلف 

وحدة اأو اأ�صا�ض من هذه العالقات لبناء العمل الفني .
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األوان  ا�صتخدام  اإىل  الكثري  يعمد   -     

االأكريليك ملالئمتها لكثري من االأ�صطح .

فنا الكوالج  والديكوباج

Collages  & Decoupage  

       -تو�صيح اأن فروع العلوم تعتمد على التجريب , وكذلك الفنون الت�صكيلية تخ�صع ملنطلقات التجريب الأنها 

تتاأثر بالع�صر احلديث وعلوم املعرفة فيه , فيحاول الفنان اأن يقدم كل ما هو جديد متم�صيًا مع م�صتجدات الع�صر.

Tarbia Fania Teacher.indd   227 12/31/15   1:44 PM



228

•  با�صتطاعة املعلم/ املعلمة :	

• 	 / الطلبة  اأمام  العملي  التطبيق 

الطالبات . 

• خطوات 	 يو�صح  فيديو  عر�ض 

العمل , مع ال�صرح والتعليق .

• عر�ض مناذج و�صور خمتلفة لفن 	

الديكوباج.

فنا الكوالج  والديكوباج

Collages  & Decoupage  

1/ التاأكد من اأن االأ�صطح املراد العمل عليها نظيفة وجافة وخالية من الغبار .

2/  يف حال ا�صتخدام املناديل ُيف�صل اأن تكون االألوان يف اخلليفة فاحتة , مع ا�صتخدام االألوان التي ال تتاأثر 

باملاء .

, يتم ف�صل طبقات املناديل وا�صتخدام الطبقة العليا فقط  3/ بعد ق�ض ال�صور املختارة من املناديل امللونة 

)املر�صوم عليها(.

4/ �صرورة ترك االألوان جتف متامًا من على ال�صطح قبل البدء يف عملية الل�صق .

اإر�صادات هامة:
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الكوالج  فني  اأن  تو�صيح    -

ت�صتخدم  التي  الفنون  من  والديكوباج 

يف فن الدعاية و االإعالن  .

/الطالبات  الطالب  ناق�ض    -

النقا�ض  تدعيم  مع  االإر�صادات  يف 

بالتطبيق العملي .

فنا الكوالج  والديكوباج

Collages  & Decoupage  

• اأفكار للتقييم و التقومي :	

• يكون ب�صفة م�صتمرة , من خالل املالحظة و املناق�صة .	

• ت�صميم بطاقة مالحظة ت�صمل )املقارنة بني فني الكوالج والديكوباج , التحدث بلغة فنية , تنفيذ عمل 	

فني - فردي - بالكوالج , واآخر - جماعي - بالديكوباج ( .

• ت�صميم بطاقة لتقومي االأقران فيما يخ�ض االإنتاج الفني .	
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• والطالبة 	 الطالب  ويطبق  يتعلم  اأن  يف�صل 

املفاهيم واملهارات التالية:

• التعرف على الفن الرقمي.	

• نبذة تاريخية عن الفن الرقمي.	

• البحث عن موا�صيع متنوعة يف الفن الرقمي.	

• كتابة تقارير عن بع�ض فناين الفن الرقمي.	

• نقد وتذوق اأعمال من الفن الرقمي.	

Digital Art الفن الرقمي

• تق�صيم ال�صاعات املقرتحة )5 �صاعات( اإىل �صاعتني نظرية وثالث �صاعات للعرو�ض والنقا�ض.	

• عر�ض فيديو اأو �صور منوعة الأنواع الفن الرقمي مع ال�صرح والتعليق.	

• التعريف باأهمية الفن الرقمي وعالقته بالنه�صة احل�صارية وال�صناعية.	

• الرتكيز على دور الفنانني واحلا�صب االآيل يف تطور الفن الرقمي.	

• التكليف بكتابة تقارير عن اأحد فناين الفن الرقمي.	

• توزيع املهام على الطالب / الطالبات وفق اأنواع الذكاءات املتعددة.	

• االهتمام باأن�صطة التفكري املقرتحة واإثارة املتعلمني حولها.	

االإجراءات املقرتحة للتدري�ض:
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• اأطلب من الطالب والطالبات 	 ن�صاط: 

على  رقمية  متاحف  عن  البحث 

االإنرتنت وكتابة نبذة عنها وما الذي 

اأعجبهم فيها؟

• االأعمال 	 من  جمموعات  عر�ض  بعد 

يطلب من الطالب/ الطالبات حماولة 

بهم  خا�ض  لت�صنيف  م�صميات  و�صع 

الأنواع الفن الرقمي الذي �صاهدوه.

Digital Art الفن الرقمي

االإجراءات املقرتحة للتدري�ض:

• 	.YouTube عر�ض فيديو الأنواع من الفن الرقمي من اليوتيوب

• جمع �صور منوعة للفن الرقمي لتو�صيح املفاهيم من االإنرتنت.	

• يف�صل توفر جهاز حا�صب اآيل وجهاز عر�ض رقمي لي�صهل ا�صتعرا�ض الو�صائل.	

• اال�صتعانة بال�صور املتوفرة يف كتاب الطالب لل�صرح.	
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• يتم ا�صتعرا�ض االأعمال الفنية ويطلب 	

كما  تذوقها,  الطالبات  الطالب/  من 

اأن يطلب منهم مناق�صة موا�صيع  ميكن 

تنفيذها,  طرق  اأو  الفنية  االأعمال 

وميكن كذلك الربط بني هذه االأعمال 

التي  الت�صكيلي  الفن  ومدار�ض  الفنية 

هذا  مثل  في�صاعد  وت�صنيفها  در�صوها 

الريا�صي  الذكاء  اإثراء  يف  الن�صاط 

املنطقي.

Digital Art الفن الرقمي

• ميكن دعم الدر�ض واأن�صطته باأعمال يجمعها املعلم/ املعلمة من مواقع تهتم بالفن الرقمي.	

• يتم ت�صجيع الطالب/ الطالبات بالبحث عن اأنواع متعددة من الفن الرقمي وذلك باإعطائهم بع�ض املفردات 	

االأجنبية التي ت�صاعدهم يف البحث على االإنرتنت.
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• يتم 	 التي  االأعمال  باأن  التذكري  يتم 

احلا�صب  فيها  ا�صتخدم  باأنها  ا�صتعرا�صها 

االآيل ب�صكل اأ�صا�صي يف اإنتاجها ولهذا يتم 

ت�صنيفها �صمن اأعمال الفن الرقمي.

• ا�صتنتاج 	 الطالبات  الطالب/  من  يطلب 

اإنتاج  يف  امل�صتخدمة  والربامج  التقنيات 

هذه االأعمال.

Digital Art الفن الرقمي

• ميكن للمعلم/ املعلمة ا�صتعرا�ض بع�ض مقاطع الفيديو التي يجمعانها من االإنرتنت لفنانني ميار�صون الفن 	

الرقمي مبا�صرة وبا�صتخدام احلا�صب االآيل وبراجمه, للتو�صيح اأكرث عن الفن الرقمي.

• االإ�صارة اإىل اأن الفن الرقمي بداأ ي�صغل اهتمام الفنانني ويبهر الكثريين حماولني اخلو�ض يف بحاره والتعرف 	

على اأ�صراره والتدرب على تقنياته.
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• احلديثة 	 التقنيات  با�صتخدام 

واأدوات الفن الرقمي ناق�ض بع�ض 

الفنان  يكون  اأن  اإمكانية  الفنانني 

ليوناردو دافن�صي قد ر�صم �صورته 

�صورة  على  وحورها  ال�صخ�صية 

امراأة واملتمثلة يف لوحته ال�صهرية 

متحف  يف  واملعرو�صة  املوناليزا 

اللوفر بباري�ض.

Digital Art الفن الرقمي

• يتم التعرف على مدى معرفة اأو ممار�صة الطالب/ الطالبات لبع�ض برامج الر�صم والت�صميم الرقمي وعن 	

مدى متكنهم اأو بع�صهم لها, وبالتايل ميكن للمعلم/ املعلمة بناء اأن�صطته الالحقة يف االأ�صابيع التالية وفق 

حاجات الطالب/ الطالبات, وقد يالحظ املعلم/ املعلمة تباينًا كبريًا يف م�صتويات الطالب/ الطالبات يف 

مدى معرفتهم وا�صتخدامه للربامج وعندها ميكن تق�صيمهم اإىل جمموعات )التعلم التعاوين(, اأو االعتماد 

على اأ�صلوب التعليم املتمايز فيتم تكليف كل فرد مبا ينا�صبه من اأن�صطة, وي�صمح باملداوالت واحلوار بني 

الطالب/ الطالبات مما ي�صاعدهم على التعلم من بع�صهم.
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• يف�صل توفري بع�ض االأدوات امل�صتخدمة 	

الرقمية  الفنية  االأعمال  اإنتاج  يف 

ودعوة الطالب/ الطالبات وت�صجيعهم 

بع�ض  ت�صتجد  وقد  جتربتها,  على 

االأعمال  باإنتاج  اخلا�صة  االأدوات 

الفنية رقميًا, يتوجب متابعتها واإطالع 

ت�صنى  كلما  عليها  الطالبات  الطالب/ 

اأو  عليها  التعرف  املعلمة  للمعلم/ 

احل�صول على عينات منها.

Digital Art الفن الرقمي

• ي�صرح للطالب/ الطالبات كيفية اال�صتفادة من الت�صوير الرقمي باآالت الت�صوير الرقمية االحرتافية اأو 	

�صبه االحرتافية ودور برامج معاجلة ال�صور يف تعديلها وحتويلها اإىل اأعمال فنية رقمية مبدعة.

• مع 	 كبري  حد  اإىل  تت�صابه  التي  وقواعده  االحرتايف  الرقمي  الت�صوير  عن  تقرير  كتابة  مقرتح:  ن�صاط 

اأ�صول وقواعد الفن الت�صكيلي من حيث املنظور والن�صبة الذهبية وغري ذلك يو�صح يف التقرير ثم يرفق 

مللف االإجناز اخلا�ض بالطالب/ الطالبة.
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• من 	 جمموعة  هناك  اأن  اإىل  االإ�صارة 

الذين  ال�صعوديني  والفنانات  الفنانني 

منهم  ويطلب  الرقمي  الفن  احرتفوا 

االإنرتنت  طريق  عن  البحث  كن�صاط 

عن مواقع خا�صة بالفنانني والفنانات 

وتذوقها  اأعمالهم  بع�ض  وعر�ض 

هوؤالء  فغالبية  وت�صنيفها؛  ونقدها 

الفنانني والفنانات لهم مواقع يعر�صون 

عليها اأعمالهم بحكم معرفتهم القوية 

فنونهم  وارتباط  احلديثة  بالتقنيات 

بها.

Digital Art الفن الرقمي

• اإ�صافة بع�ض ال�صور الأعمال الفن الرقمي مع ال�صرح وا�صم الفنان والت�صنيف مللف االإجناز.	

• تقرير �صامل عن املفاهيم واملعلومات االأ�صا�صية للفن الرقمي.	

• ت�صميم بطاقة لتقومي االأقران فيما يخ�ض االإنتاج الفني.	

• �صياغة اأ�صئلة �صمن املفاهيم الواردة لالختبارات التحريرية النهائية.	

اأفكار مقرتحة للتقومي:
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Photoshop برنامج الفوتو�صوب

• االإجراءات املقرتحة للتدري�ض:	

• الطالب 	 ويطبق  يتعلم  اأن  يف�صل 

والطالبة املفاهيم واملهارات التالية:

• الرقمي 	 الفن  برامج  اأحد  على  التعرف 

)فوتو�صوب(.

• نبذة تاريخية عن الربنامج وتطوره.	

• ا�صتخدام الربنامج يف اإنتاج اأعمال فنية 	

رقمية وطباعتها.

• الربنامج 	 ا�صتخدامات  تقارير  كتابة 

التجارة  جماالت  يف  وتوظيفه 

وال�صناعة واالإعالم.

• الرقمي 	 الفن  من  اأعمال  وتذوق  نقد 

منتجة با�صتخدام الربنامج.
• 	
• 	

• 	 10( املقرتحة  ال�صاعات  تق�صيم 

�صبع  نظرية  �صاعتني  اإىل  �صاعات( 

�صاعات تدريب واإنتاج فني.

• حماولة التعرف على م�صتويات الطالب/ الطالبات ومدى معرفتهم بالربنامج.	

• يف حالة تقارب م�صتويات الطالب/ الطالبات ميكن توحيد طرق التدري�ض واالأن�صطة.	

• يف حالة تباين م�صتويات الطالب ي�صتعان بالتعليم املتمايز الإدارة التعلم.	

• االهتمام بالتدري�ض وفق الذكاءات املتعددة من خالل االأن�صطة التي املقدمة.	

• االهتمام باأن�صطة التفكري املقرتحة واإثارة املتعلمني حولها.	
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• وال�صروحات 	 بال�صور  اال�صتعانة  تتم 

لتب�صيط  الطالب  كتاب  يف  املوجودة 

الطالبات,  للطالب/  و�صرحها  املفاهيم 

فيديو  ومقاطع  �صور  جمع  ميكن  كما 

لتو�صيح  االإنرتنت  طريق  عن  اأخرى 

و�صندوق  للربنامج  االأ�صا�صية  القوائم 

وتف�صري  العائمة  واللوحات  االأدوات 

معانيها ووظائفها واإمكانياتها.

Photoshop برنامج الفوتو�صوب

• بالربنامج 	 منفذة  فنية  اأعمال  تظهر   YouTube اليوتيوب  من  فيديو  ملقاطع  ومقدمته  الدر�ض  فاحتة 

باحلركة ال�صريعة ويتم اختيار مقاطع منا�صبة مع ال�صرح املف�صل لتقنياتها.

• جمع درو�ض وتطبيقات متنوعة لربنامج الفوتو�صوب من االإنرتنت.	

• يف�صل توفر جهاز حا�صب اآيل وجهاز عر�ض رقمي لي�صهل ا�صتعرا�ض الو�صائل واأعمال الطالب/ الطالبات 	

عند عر�صها ومناق�صتها.

• اال�صتعانة بال�صور املتوفرة يف كتاب الطالب لل�صرح وجمع بع�ض ال�صور املعاجلة بالربنامج من االإنرتنت.	

الو�صائل التعليمية املقرتحة:
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• اإدارته 	 ميكن  وتو�صيحها  القوائم  �صرح 

بالبيان  املعروفة  التدري�ض  بطريقة 

العملي وتقوم فكرتها باأن ي�صرح املعلم/ 

واملفاهيم  املعلومات  نظريًا  املعلمة 

عملي  تطبيق  ثم  معرفتها,  املطلوب 

قبل  من  تطبيق  يتبعه  املعلمة  للمعلم/ 

وممار�صة  لتجربة  الطالبات,  الطالب/ 

الطالب/  تو�صية  مع  االأداء  نف�ض 

املالحظات  بع�ض  بكتابة  الطالبات 

جتريبها,  يتم  اأداة  كل  حول  واملذكرات 

مع متابعة من قبل املعلم/ املعلمة.

Photoshop برنامج الفوتو�صوب

• ميكن للمعلم/ املعلمة اإعداد حقيبة تدريبية خا�صة بالدر�ض وتتنا�صب مع الطالب/ الطالبات وم�صتواهم 	

الفني ومدى معرفتهم بالربنامج.

• لي�ض من ال�صروري االلتزام بربنامج الفوتو�صوب حيث اأن اختياره كان ب�صبب �صهرته وجناحه عامليًا ويف 	

اأدواته وملحقاته والتطوير الدائم وامل�صتمر للربنامج من قبل �صركته  اأو�صاط الفنانني وال�صباب وتوفر 

.(ADOBE املالكة )اأدوبي

• عند اختيار برنامج ت�صميم ور�صم رقمي ينا�صب الطالب/ الطالبات تتبع نف�ض اخلطوات للتعليم والتدري�ض.	
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• على 	 التدريب  يف  التنويع  ي�صتح�صن 

املعلم  قبل  من  ت�صرح  فبع�صها  االأدوات 

الطالب/  من  يطلب  االآخر  والبع�ض 

القيام  ثم  االأداة  جتربة  الطالبات 

الزميالت  الزمالء/  على  ب�صرحها 

ونقا�صهم فيها.

• الطالب/ 	 من  يطلب  اأداة  كل  مع 

ا�صتخدام  من  اأكرث  ا�صتنتاج  الطالبات 

وبني  بينها  والربط  االأداة  لنف�ض 

ذهني,  )ع�صف  االأخرى  االأدوات 

طالقة, مرونة(.

Photoshop برنامج الفوتو�صوب

• ميكن للمعلم/ املعلمة مراجعة التطبيقات يف كتاب الطالب/ الطالبة واالإ�صافة عليها اأو احلذف منها ما 	

لي�ض لهما حاجة له.

• الربنامج 	 مع  التعامل  مهاراتهما يف  لتنمية  اأو ورقية  اإلكرتونية  اال�صتعانة مبراجع  املعلمة  للمعلم/  ميكن 

والتعرف على اأ�صراره واالإمكانات العظيمة له.
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• يف�ض من املعلم/ املعلمة ف�صل التطبيقات 	

تنفيذ  بطلب  االأدوات  على  والتدريب 

على  للمحافظة  الفنية  االأعمال  بع�ض 

الطالبات,  الطالب/  اإثارة  م�صتوى 

واالإح�صا�ض بجمال نتائج بع�ض ما تدربوا 

عليه.

• متدرجة 	 خطة  و�صع  كذلك  ميكن 

التطبيقات  جميع  من  لال�صتفادة 

والتدريبات كمراحل مت�صل�صلة جتمع مع 

بع�صها يف النهاية لتكون عمل فني واحد, 

�صورة  معاجلة  ثم  خلفية,  ت�صكيل  مثل 

االأعمال يف  اأو ن�ض وجمع  املقا�ض  بنف�ض 

عمل واحد.

Photoshop برنامج الفوتو�صوب

• لتو�صيح فكرة اللوحات العائمة ميكن اال�صتعانة مبجموعة �صور مطبوعة على عدة طبقات �صفافة بحيث 	

تكون ال�صور جمزاأة اإىل خلفية و�صكل ون�ض وزخارف وعند جمعها فوق بع�صها البع�ض ت�صكل عمل فني 

املظللة فقط  العائمة  اللوحة  مع  يتعامل  الربنامج  اأن  تو�صيح  الرتكيز على  مع  واحدة,  �صورة  اأو  واحد 

كحقل للعمل. ويهمل اللوحات العائمة الغري مظللة, فعند ا�صتخدام الفر�صاة للر�صم �صيتم الر�صم فقط 

على اللوحة العائمة املظللة وهكذا املمحاة اأو االأدوات االأخرى يف �صندوق الر�صم.
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• املتبدلة 	 املهام  ا�صتعرا�ض  ي�صتح�صن 

 Option اخليارات  �صريط  يف 

وتو�صيح  اأداة  كل  اختيار  مع   bar

وحث  فيها  االأدوات  اأهم  ا�صتخدام 

تكثيف  على  الطالبات  الطالب/ 

التدرب عليها وا�صتك�صافها.

Photoshop برنامج الفوتو�صوب

• التو�صيح 	 يتم  بينها, كما  والفرق  لل�صور  واأن�صاق احلفظ  للعمل  اأهمية احلفظ  الطالبات  للطالب/  ي�صرح 

بكيفية غلق ال�صورة وتاأمينها وطريقة دمج اللوحات العائمة مع بع�صها, جميع اللوحات اأو بع�صها, وكيفية 

تنظيم اللوحات العائمة اإىل جملدات داخل كل جملد جمموعة من ال�صور, وغري ذلك من االإمكانات.

• ي�صمل 	 موجز  �صرح  باإرفاق  يقوموا  اأن  فني  عمل  باإنتاج  الطالبات  الطالب/  تكليف  عند  يف�صل  ن�صاط: 

وا�صتعمالها  االأدوات  من  متكنهم  مدى  �صيو�صح  ما  وهو  الفني  العمل  تنفيذ  عند  اتبعوها  التي  اخلطوات 

ال�صحيح, وقد يظهر براعة بع�صهم يف التنفيذ بطرق وخطوات غري م�صبوقة.
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• التاأكيد على اأهمية الرتكيز عند اإن�صاء 	

اإن�صائها  من  والغر�ض  جديدة  �صورة 

واختيار  ودقتها  اأبعادها  وحتديد 

نوعية خلفيتها �صفافة كانت اأو بي�صاء, 

اخلا�صة  االألوان  تن�صيق  واختيار 

تتغري  اإن�صائها  يراد  �صورة  فلكل  بها 

والوظيفة  احلاجة  ح�صب  االإعدادات 

لها.

Photoshop برنامج الفوتو�صوب

• اختيار 	 لهما  وميكن  الفنية,  الرتبية  معلمة  ملعلم/  قطعيًا  ملزمة  لي�صت  الطالب  كتاب  يف  الواردة  التدريبات 

املنا�صب واملحبب لطالب/ الطالبات, كت�صميم بطاقة تعريف �صخ�صية, اأو معاجلة اأية قراآنية در�صوها �صمن 

درو�ض اخلط العربي مع ت�صكيل خلفية منا�صبة واإظهار مدى ا�صتفادتهم من درو�ض املقرر ال�صابقة يف االألوان 

والن�صب وغري ذلك.
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• كتاب 	 يف  التدريبات  باقي  مراجعة  ميكن 

الوقت  توفر  حال  ويف  الطالبة,  الطالب/ 

ميكن زيادة بع�ض التدريبات على ا�صتخدام 

اخلارجية  املر�صحات  واإ�صافة  املر�صحات 

والتدرجات  واالأ�صكال  الفر�ض  واإ�صافة 

اإ�صافته  ميكن  مما  ذلك  وغري  واالأمناط 

على اأدوات الربنامج االأ�صلية وهي متوفرة 

مع ال�صرح لها على مواقع االإنرتنت.

Photoshop برنامج الفوتو�صوب

• اإ�صافة بع�ض ال�صور الأعمال من اإنتاج الطالب/ الطالبة مللف االإجناز مع ال�صرح لها.	

• تقرير عن دور برامج الر�صم والت�صميم يف الدعاية واالإعالن والن�صر املكتبي.	

• ت�صميم اختبار عملي يتم فيه حتديد بع�ض املهارات املطلوب تنفيذها بالربنامج املختار, مثل: �صمم بربنامج 	

الفوتو�صوب لوحة فنية عبارة عن اآية قراآنية بخط الثلث وعالج �صمك الن�ض بحيث يبدو بارزًا وحمدًدا 

بلون وا�صح مع اإ�صافة ظل داخلي وخارجي للن�ض على اأن تكون خلفية الن�ض باألوان متدرجة تتداخل مع 

زخارف اإ�صالمية هند�صية.

اأفكار مقرتحة للتقومي:
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 Advertising  الدعاية واالإعالن

)يكمله املعلم/ املعلمة(

االإجراءات املقرتحة للتدري�ض:

• الطالب 	 ويطبق  يتعلم  اأن  يف�صل 

والطالبة املفاهيم واملهارات التالية:

• التعرف ماهية االإعالن.	

• التعرف على و�صائل االإعالن.	

•  التعرف على تقنيات االإقناع امل�صتخدمة 	

يف االإعالن

• قراءة عمل دعائي.	

• حتليل بع�ض االإعالنات.	

• ت�صميم اإعالن.	

• تق�صيم ال�صاعات املقرتحة )5 �صاعات( اإىل �صاعة تطبيقية واأربع �صاعات نظرية.	

• عر�ض بور بوينت اأو �صور منوعة الأعمال دعائية مع ال�صرح والتعليق.	

• التعريف باأهمية االإعالن يف حياة االن�صان.	

• التكليف باإعداد تقرير لتحليل اأعمال دعائية.	

• تنفيذ ت�صميم اإعالين.	

• االهتمام باأن�صطة التفكري املقرتحة واإثارة املتعلمني حولها.	
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ن�صاط تاريخي عن الدعاية واالإعالن:

.....................................................................................  

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

من االأ�صكال القدمية لالإعالن:

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

 Advertising  الدعاية واالإعالن

)يكمله املعلم/ املعلمة(

الو�صائل التعليمية املقرتحة:

• عر�ض �صور تو�صح اأنواع االإعالنات.	

• جمع �صور منوعة من االإنرتنت لتو�صيح تقنيات االإقناع امل�صتخدمة يف االإعالن.	

• اال�صتعانة بال�صور املتوفرة يف كتاب الطالب لل�صرح.	
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ن�صاط نقد وتذوق الفن:   

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

 Advertising  الدعاية واالإعالن

)يكمله املعلم/ املعلمة(

• يتم عر�ض بع�ض ال�صور ملختلف اأنوا ع االإعالن ومناق�صتها مع الطالب	
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ن�صاط يف علم اجلمال للدعاية واالإعالن:

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

 Advertising  الدعاية واالإعالن

)يكمله املعلم/ املعلمة(

اأعمال دعائية ميكن عر�صها على الطالب لو�صفها وحتليلها وميكن جمع اأعمال اأخرى وعر�صها
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 Advertising  الدعاية واالإعالن

)يكمله املعلم/ املعلمة(

ن�صاط تفكري: ماذا نالحظ 

يف هذه االإعالنات؟

اأطلب من الطالب قراءة هذه االإعالنات واإبداء راأيهم وحتليلها
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واالإعالن  الدعاية  بني  العالقة  تو�صيح 

واالجتماعية  النف�صية  بالدرا�صات 

وعالقتها بالتاأثري على املتلقني:

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

 Advertising  الدعاية واالإعالن

)يكمله املعلم/ املعلمة(

نقا�ض: اأهمية الدعاية واالإعالن يف النه�صة العلمية واالقت�صادية:

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................
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والتي  الب�صيطة   ) ال�صلوكية  املبادئ  من) 

ما  �صلعة  اأو  ما  منتج  يف  رغبتنا  على  توؤثر 

دون غريها. 

•  قانون التكرار: يقوم على مبداأ اأن التكرار 	

لل�صخ�ض  ماألوف  باأنه  يوحي  لل�صيء 

املطلوب التاأثري  يح�صل  عليه   وبناء 

االأوىل  كاملرة  لي�صت  العا�صرة  فاملرة   

مثال:  بال�صراء  واالإقناع  التاأثري  يف 

اأكرث  الحظ الفتك لالإعالنات املتكررة 

من غريها.

 Advertising  الدعاية واالإعالن

)يكمله املعلم/ املعلمة(

• قانون االأولية : من )اأولية ال�صيء وبدايته( يقوم هذا املبداأ على اأ�صا�ض  اأن كل لقطة اإعالنية ل�صيء ما تعلق 	

يف الذهن اأكرث باأول �صورة متر علينا منه مثال : اإن اإي اإعالن يوؤثر فيك باأول �صورة ) اإذا كانت موؤثرة ب�صريا 

و�صمعيا (جتد انك تتابعه حتى نهايته.

• قانون االقرتان اأو االلتقاء: ويقوم على مبداأ: انه البد اأن يكون املنتج مرتبط )ح�صيا وغريزيا( باالإن�صان: 	

فمثال: جتد اإعالن عن نوع معني من احللوى حني يقول االإعالن:اأنها لذيذة الطعم ي�صاحب كلمة )لذيذة( 

ذهنك  يف  جميلة  ب�صورة  للحلوى  اللذيذ  الطعم  اقرتن  فهنا:  جميلة(   طفلة  اأو  )لفتاة  �صورة  ظهور  لذيذة 

فيت�صاعف التاأثري االإعالين بذلك: ) اآثار غريزتني : االأكل ل�صد اجلوع - واالإح�صا�ض باجلمال(.
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ن�صاط اإنتاج الفن:

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

 Advertising  الدعاية واالإعالن

)يكمله املعلم/ املعلمة(
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ن�صاط منزيل:

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

 Advertising  الدعاية واالإعالن

)يكمله املعلم/ املعلمة(

• تقرير عن فنون الدعاية واالإعالن.	

• ت�صميم اإعالن.	

• املنتج 	 الفنية, توظيف  العالقات  ا�صتنتاج  بلغة فنية,  التحدث  للطالب ت�صمل:  ت�صميم بطاقة مالحظة 

الفني, املهارة يف االأداء التطبيقي, التعاون مع الزمالء, االأفكار املبدعة, تقدمي احللول.

• ت�صميم بطاقة لتقومي االأقران فيما يخ�ض االإنتاج الفني.	

اأفكار للتقومي:
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• يف�صل اأن يتعلم و يطبق الطالب والطالبة املفاهيم 	

واملهارات التالية:

•  معرفة اأ�ص�ض بناء ال�صعارات. 	

•  معرفة التطور التاريخي لل�صعارات ومدلوالتها.	

• ت�صميم �صعار لهيئة اأو موؤ�ص�صة اأو �صركة, اأو اإعادة 	

ت�صميم �صعار. 

• رموزها 	 على  والتعرف  ال�صعارات,  حتليل  القدرة   

ودالالتها.

Logos ال�صعارات

• من املقرتح تق�صيم الـ )5 �صاعات( اإىل �صاعتني نظرية )حوار ونقا�ض( وثالث �صاعات تطبيقية.	

• عر�ض مرئي )فيديو اأو �صور منوعة( الأبرز ال�صعارات العاملية واملحلية واإدارة حوار حولها.	

• التعريف بالتطور التاريخي لل�صعارات, ودورها املهم يف تعريف االآخرين باأدوار املوؤ�ص�صات اأو ال�صركات التي 	

حتملها. 

• التعريف باأثر وجود احلا�صب االآيل على ت�صميم ال�صعارات. 	

• تكليف الطلبة باإنتاج عرو�ض وتقارير وم�صاريع, وتقدميها لزمالئهم. 	

• توزيع املتعلمني اإىل جمموعات غري متجان�صة لتطبيق التعلم التعاوين.	

• االهتمام باأن�صطة التفكري املقرتحة واإثارة املتعلمني حولها.	

• الرتكيز يف االأن�صطة على نوعيات الذكاءات املتعددة عن املتعلمني.	

االإجراءات املقرتحة للتدري�ض:
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ال��ت�ح��ل���ي��ل ال���ش��ك��ل��ي وال��دلل�����ي ال����رم�������ز
اأخرى  دائرة  تتو�شطها  اأخ�شر  ذات لون  �شكل هند�شي لدائرة  الرمز:  تعريف 
ويظهر  الكبرى،  ال��دائ��رة  محيط  مع  وتتما�س  م�شاحة  اأ�شغر 
وال��ه��الل وح��دة  ال��دائ��رت��ي��ن  بين  للعالقة  ن��ت��اج  ال��ه��الل  �شكل 

زحرفية اإ�شالمية.
داللـة الـرمـــز: ي�شير الرمز اإلى الدين الإ�شالمي الذي هو ديانة اأهالي المنطقة.

لم�شمى  دلل��ة  وفيه  المملكة  �شعار  ل��ون  على  وي��دل  اأخ�شر  وداللته:  اللون 
الريا�س والم�شتق من الرو�س الأخ�شر.

تعريف الرمز: �شكل هند�شي لدائرة منتظمة.
داللـة الـرمـــز: الدائرة ترمز للنظام وال�شتمرارية في الفن وا�شتخدمت في 

هذا ال�شكل كاإطار يحوي بع�س عنا�شر ال�شعار.
اللون وداللته: اللون الأ�شود وا�شتخدم لإبراز الحدود والتاأكيد عليها.

تعريف الرمز: �شكل تجريدي لمبنى ذو طراز قديم.
داللـة الـرمـــز: يرمز المبنى لق�شر الم�شمك في مدينة الريا�س.

اللون وداللته: اللون الأخ�شر وا�شتخدم للتاأكيد على اللون ال�شابق في الهالل 
وجاء بنف�س الدللة ال�شابقة.

المملكة  �شعار  وه��و  تتو�شطهما  ونخلة  متقاطعين  �شيفين  الرمز:  تعريف 
العربية ال�شعودية.

داللـة الـرمـــز: يرمز ال�شكل لمرجعية المدينة لحكومة المملكة العربية ال�شعودية.

اللون وداللته: اللون الأخ�شر وا�شتخدم للدللة على لون �شعار المملكة الر�شمي.

تعريف الرمز: م�شمى المدينة )الريا�س(.
داللـة الـرمـــز: للتعريف بالجهة التي ي�شير اإليها ال�شعار.

العلم  األ��وان  على  للتاأكيد  وا�شتخدما  والأبي�س  الأخ�شر  اللونين  اللون وداللته: 
الر�شمي الخا�س بالمملكة.

التحليل ال�شكلي والرمزي ل�شعار منطقة الريا�ض
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• كما ميكن للمعلمـ/ـة اأن يلفت نظر الطلبة اإىل بع�ض مدلوالت ال�صعارات العاملية التي املتعارف عليها والتي 	

ن�صاهدها, وكيف وظفوا بع�ض املعان بذكاء يف ال�صعار, ومن اأمثلتها ما يلي :

Logos ال�صعارات

• �صعار با�صكن روبنز )اآي�صكرمي( عبارة عن B , R وهما 	

بني  امل�صرتك  اجلزء  ولكن  كلمة  كل  من  حرفني  اأول 

احلرفني باللون االأحمر عبارة عن رقم 31 وهي عدد 

نكهات االآي�صكرمي لديهم.

• �صعار �صركة النقل الربيدي ال�صهرية ويالحظ ال�صهم 	

الذي ن�صاأ يف الفراغ بني حريف  E وX  ويرمز خلدمة 

التو�صيل ال�صريع.

• ال�صهم 	 ويالحظ  للت�صويق  الكرتوين  موقع  اأمازون 

االأ�صفر من حرف A اىل احلرف  Z  اأي اأن املوقع به 

كل ما حتتاجونه من االإلف اإىل الياء, ويف نف�ض الوقت 

ميثل ال�صهم ابت�صامة ر�صا العميل.
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بطاقة تقومي اأداء الطلبة )مقرتحة(

غري مقبول جيد جيد جدا ممتاز املعيار ل 

.1

.2

.3

مهمة اأداء )مقرتحة(

• ميكن اأن حُتدد مهمة االأداء التالية, كمهمة مقرتحة للطلبة :	

• قم بت�صميم �صعار ملدر�صتك الثانوية احلالية, بحيث ُتظهر من خالل ال�صعار الدالئل التالية:	

• -اأن املدر�صة خا�صة بـ )البنني/ البنات(	

• -اأن ُيظهر ال�صعار انتماء املدر�صة اإىل مدينتك احلالية. 	

• - اأن يحتوي ال�صعار على رموز ودالئل متيز مدر�صتك الثانوية عن بقية املدار�ض االأخرى, وميكن اأن توظف 	

ا�صم املدر�صة �صمن رموز واأ�صكال ال�صعار. 

• -اأن يكون ال�صعار وا�صحًا بااللوان, وباللونني االأبي�ض واالأ�صود, لال�صتفادة من ال�صعار كختم ر�صمي للمدر�صة. 	

• على املعلمـ / ـة اأن ُيحدد املعايري واملوؤ�صرات التي من خاللها �صيتم تقييم ال�صعار. 	
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الفنون االإ�صالمية واحلرف اليدوية.• 

املطبوعات والن�صر املكتبي.• 

فنون الزجاج.• 

برامج الر�صم والت�صميم الرقمية.• 

برامج  وطبيعة  الفنية  الرتبية  مقرر  اأهداف  مع  تتنا�صب  اأخرى  مو�صوعات  اقرتاح  واملعلمة  للمعلم  وميكن 

نظام املقررات للمرحلة الثانوية, على اأن يتم اإعداد وبناء الدرو�ض وفق نظرية التعلم املتبعة وتدر�ض ح�صب 

جوانب االجتاه التنظيمي, وتدمج فيها طرق التدري�ض املذكورة يف بداية الدليل, مع االهتمام بتنمية مهارات 

التفكري والعناية بالعليا منها, وينبغي مراعاة التايل:

حتديد خطة التدري�ض ملدة اأ�صبوع واحد )خم�ض لقاءات( وتعيني اللقاءات النظرية والعملية منها.• 

و�صع اأهداف �صلوكية منا�صبة بعد التفاو�ض مع الطالب والطالبات واالتفاق معهم عليها.• 

اختيار طرق التدري�ض املنا�صبة وحتديدها.• 

اقرتاح اأ�صاليب تقومي للتدري�ض مبا يتنا�صب مع اأنظمة التقومي للتعليم الثانوي وطبيعة تدري�ض مقرر • 

الرتبية الفنية.

جمع وتوثيق املحتوى العلمي وال�صور واالأعمال الفنية ومراعاة االأمانة العلمية.• 

تنويع االأن�صطة ال�صفية والال �صفية مبا يخدم اأهداف املقرر وتنمية التفكري والت�صجيع على التو�صع • 

والتعلم الذاتي للطالب والطالبات.

االهتمام بامل�صطلحات والتاأكد من �صحتها علميًا وتزويد الطالب والطالبات بها.• 

عناوين مو�صوعات مقرتحة يعداها املعلم واملعلمة
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املالحق
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موؤ�صر التعرف على اأنواع الذكاء

اأجب بعالمة )✓( على الفقرات التي جتد اأنها مطابقة ل�صلوكك ال�صخ�صي وب�صراحة كاملة يف امل�صاحة البي�صاء 

املقابلة للفقرة, ويف حالة عدم مطابقتها اتركها خالية دون اإ�صارة:

ال�صوؤالم

االإجابة

12345678

اأتابع التطورات احلديثة واملخرتعات العلمية

اأتذوق االأ�صوات واأف�صل بع�صها على االآخر.

اأمتكن يف املنزل من القيام باأعمال ال�صيانة دون م�صاعدة.

اأمتكن من ح�صاب االأعداد يف راأ�صي ب�صهولة

اأمتنى اأن اأحظى بفر�صة تربية اأحد احليوانات اأو االأ�صماك.

اأحب الر�صم والتخطيط دون اهتمام باملعنى.

اأحب الريا�صات اإيّل هي األعاب املناف�صة والتحدي.

اأحب القراءة كثريًا واأ�صتمتع بها.

اأحب �صماع ال�صعر العربي باأنواعه.

اأحب قراءة الكتب وم�صاهدة الربامج التي تهتم بالطبيعة.

اأحب ق�صاء وقت كايف يف التفكري والتاأمل.

اأحب ممار�صة االألعاب التي حتتاج اإىل تفكري منطقي

االأحالم التي تراودين اأثناء النوم وا�صحة.

اأحلم دائما بالقيام برحلة اإىل مكان جميل ومنعزل للهدوء.

اأدر�ض على الدوام جميع االحتماالت قبل اتخاذ اأي قرار.

اأراقب باهتمام حياة بع�ض احليوانات اأو احل�صرات.

ارتياد املناطق املزدحمة ال ي�صبب يل اأي حرج.

اأزين غرفتي واأنحاء من منزيل ببع�ض ال�صور التي اأعجبتني.

اأ�صاعد جميع من حويل يف املهام اليدوية.

اأ�صتفيد من القراءة اأكرث من م�صاهدتي لالأفالم اأو التلفزيون.

اأ�صتمتع باإن�صات لبع�ض القراء واأميز اأ�صواتهم ب�صهولة.

املجموع
12345678

ا�صتمتع ب�صماع خطبة اجلمعة واأ�صتفيد منها.

اأ�صتمتع عند القيام برحلة برية يف طبيعة خالبة.

اأ�صتمتع عند ممار�صة االأعمال اليدوية.

اأ�صدقائي كرث واأ�صتمتع بالتوا�صل معهم.

اأطمح اأن اأجد عمال خا�صًا ويتميز باال�صتقاللية.

اأعترب نف�صي قوي االإرادة وم�صتقل التفكري.

اأعرف متامًا نقاط �صعفي واأدرك نقاط قوتي.

اأعرف م�صاوئ االحتطاب وقطع االأ�صجار و�صرره على البيئة.

اأع�صق الطبيعة واأحب تاأملها واأ�صتمتع مب�صاهدتها.
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ال�صوؤالم

االإجابة

12345678

االأعمال اجلماعية دائما تكون ممتعة يل عن االأعمال الفردية.

اأف�صل الهوايات واالألعاب الفردية الأنها متيزين عن غريي.

اأف�صل ممار�صة االألعاب اجلماعية على االألعاب الفردية.

اأف�صل ممار�صة املهارات وتطبيقها بداًل من القراءة عنها. 

اأجلاأ كثريًا اإىل كتابة مالحظاتي وتنظيمها.

األعاب الكلمات هي االألعاب املف�صلة عندي.

االألوان امل�صعة ت�صايقني واأميل لالألوان الهادئة.

اأمار�ض الريا�صة اأو الن�صاط اجل�صماين بانتظام.

االأماكن املزدحمة توترين وت�صو�ض تفكريي.

اأميز بني اأنواع كثرية من االأ�صجار اأو النباتات اأو الطيور.

اأواظب على العناية ببع�ض النباتات واأرعاها.

الربامج العلمية التلفزيونية ت�صتوهيني واأق�صي معها وقتًا كبريًا.

تتحرك يدي واأطراف ج�صمي عند احلديث ال�صعوريًا.

تركيزي و�صفاء ذهني يزداد مب�صاحبة �صماع اأ�صوات جميلة.

ت�صدين االأماكن ذات االألوان املتنا�صقة

تالوتي للقراآن الكرمي جميلة وميتدحها االآخرين.

املجموع
12345678

دائمًا اأرتب االأحداث ح�صب ت�صل�صلها املنطقي

ربيت بع�ض احليوانات االأليفة يف منزيل.

الريا�صة ت�صاعدين على �صفاء ذهني.

الريا�صيات والعلوم هما االأف�صل بالن�صبة يل بني املواد االأخرى

�صبق يل اأن �صاعدت زمالئي على فهم وتعلم �صيء ما.

�صاركت من قبل يف م�صابقات ذهنية وتفوقت فيها.

عادة اأتعرف على اجلانب االآخر لالأ�صكال الهند�صية التي اأمامي.

العزلة ت�صايقني واأ�صعر باالرتياح و�صط اجلمهور.

عندما اأحتدث اأجلاأ دائمًا اإىل �صرح الكلمات التي ا�صتخدمها.

عندما اأجل�ض وحيدًا اأف�صل ال�صماع على امل�صاهدة.

عندما اأ�صاهد منتجًا يدويًا اأقدر اجلهد املبذول عليه.

عندما اأغ�صب اأعمد اإىل �صماع اأ�صوات عذبة لتهدئتي.

الق�ص�ض امل�صورة اأف�صل عندي من الق�ص�ض املقروءة.

القيا�ض والتحليل والت�صنيف من االأعمال املحببة يل.

كثريًا ما اأ�صدر اأ�صواتًا اإيقاعية با�صتخدام يدي اأثناء ان�صغايل.

كثريًا ما ترتاءى يل �صورًا وا�صحة يف خيايل.

ال اأحب البقاء يف مكان واحد ملدة طويلة.

ال اأحب اأن تفوتني املنا�صبات العائلية واالجتماعية.
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ال�صوؤالم

االإجابة

12345678

ال اأحب اأن ي�صاركني اأحد يف تنفيذ مهامي.

ال اأح�ض بالوقت عندما اأقراأ الكتب اأو املقاالت

ال اأطلب عادة الن�صائح من اأحد و اأف�صل درا�صة قراراتي بعمق.

ال اأواجه �صعوبة كبرية يف تعلم اللغة االجنليزية.

ال زلت اأتذكر التجارب التي �صاركت فيها مع معلمي يف املخترب.

ال يعجبني  تخريب الطبيعة وت�صويه جمالها الأي �صبب كان.

لدي مكتبتي ال�صوتية اخلا�صة التي اأحتفظ بها واأمنيها.

املجموع
12345678

نادرًا ما مير على اأيام دون اأن اأ�صتمع اإىل مادة �صوتية.

من هواياتي املف�صلة الت�صوير الفوتوغرايف.

نتائجي يف اللغة العربية والتاريخ والدرا�صات االجتماعية مرتفعة.

يختارين زمالئي يف كثري من االأوقات الأكون قائدهم.

ي�صتعني بي من حويل الأجنز مهمات يدوية دقيقة.

يق�صدين زمالئي كثريًا لطلب امل�صورة.

ميتدحني من حويل يف ذوقي و اختياري لالألوان.

ميكنني متييز االأ�صوات وعرفة م�صادرها.

ميكنني متييز نوعية االألوان التي ا�صتخدمت يف االأعمال الفنية.

املجموع
12345678

املجموع النهائي

12345678ال�صفحة

1

2

3

4

املجموع الكلي

الذكاء ال�صوتي )املو�صيقي(5الذكاء اللغوي1

الذكاء االجتماعي )البين�صخ�صي(6الذكاء املنطقي )الريا�صي(2

الذكاء الذاتي )ال�صمن�صخ�صي(7الذكاء الب�صري )املكاين(3

الذكاء الطبيعي8الذكاء احلركي )اجل�صماين(4

املوؤ�صرات االأعلى للذكاء تدل على متيز لنوع الذكاء وميكن ا�صتغاللها اإيجابيًا بالرتكيز على االأن�صطة املخ�ص�صة 

لهذا النوع, واملوؤ�صرات االأقل حتتاج اإىل تدريب لزيادة كفاءتها عند الطالبات والطالب.

* البطاقة من ت�صميم با�صم فلمبان  1432 هـ
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الطريقة االأوىل:• 

للبحث عن �صورة مت ن�صخ رابطها االإلكرتوين من موقع على االإنرتنت, اأو �صورة لوحة فنية خمزنة على 

اجلهاز اخلا�ض بك: ميكن عن طريق حمرك البحث عن ال�صور يف قوقل Google البحث عن معلومات 

اأكرث عن هذه ال�صورة عن طريق الدخول اإىل مواقع تن�صر نف�ض ال�صورة, بالطريقة التالية:

http://www.google.com.sa :الدخول اإىل املوقع

 ثم اختيار البحث يف ال�صور من القائمة العلوية يف املت�صفح:

ثم ال�صغط على �صكل اآلة الت�صوير بجانب �صندوق الكتابة:

فيظهر لنا اخليار التايل:

اإما ن�صخ ثم ل�صق عنوان ال�صورة )االرتباط الت�صعبي( اأو حتميل ال�صورة من اجلهاز ال�صخ�صي ورفعها اإىل 

املوقع.

طرق البحث عن ال�صور يف االإنرتنت
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و�صتكون النتيجة بعدد املواقع التي تن�صر ال�صورة:

طرق البحث عن ال�صور يف االإنرتنت

الطريقة الثانية:• 

طريقة البحث عن �صورة اأو لوحة دون معرفة ا�صمها اأو الكلمات التعريفية لها. 

 tineye اأو ال�صورة بداللتها, ولي�ض بداللة ا�صمها موقع    لنا البحث عن اللوحة  من املواقع املميزة التي ت�صمح 

وفيما يلي �صرح خلطوات البحث عن �صورة لوحة فنية: 

http://www.tineye.com : 1. ندخل اإىل املوقع
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2. نختار ال�صورة املراد البحث عنها, من اأيقونة )upload your image( اأو )اختيار ملف( وامل�صار اإليها 

بال�صهم االأحمر. 

اأننا اخرتنا اللوحة  اأو اللوحة الفنية املراد البحث عنها, لنفرت�ض  3. �صتظهر لنا نافذة لتحديد مكان ال�صورة 

امل�صار اإليها باللون االأحمر : 

طرق البحث عن ال�صور يف االإنرتنت
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4. بعد اختيار ال�صورة, �صتظهر لنا نتائج البحث, فعلى �صبيل املثال ا�صتطاع املوقع اإيجاد )615( نتيجة للوحة يف 

مواقع خمتلفة ومتعددة, وباأحجام اأي�صًا خمتلفة. كما يظهر يف ال�صكل التو�صيحي اأدناه: 

طرق البحث عن ال�صور يف االإنرتنت
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اخلطة الف�صلية ملقرر الرتبية الفنية

ملحوظاتالتاريخ البديلاملو�صوعالتاريخاالأ�صبوع

االأول

الثاين

الثالث

الرابع

اخلام�ض

ال�صاد�ض

ال�صابع

الثامن

التا�صع

العا�صر

احلادي ع�صر

الثاين ع�صر

الثالث ع�صر

الرابع ع�صر

اخلام�ض ع�صر

ال�صاد�ض ع�صر
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اخلطة االأ�صبوعية ملقرر الرتبية الفنية

الف�صل 

الدرا�صي
املو�صوعاتاالأ�صبوع

1.2.3.4.5.التاريخاملجموعة

االأهداف املقرتحةاليوم
طرق واإجراءات 

التدري�ض
التقومياخلامات واالأدواتالو�صائل التعليمية

ال�صبت

االأحد

االثنني

الثالثاء

االأربعاء

معلم املادة                                                                               املدير                                                                  امل�صرف الرتبوي
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بطاقة تقومي مقرر الرتبية الفنية
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امل�صطلحات:

الت�صكيل  والعنا�صر يف م�صاحة  االأجزاء  باملوازنة بني جميع  املت�صادة  القوى  فيها  التي تتعادل  Gالتزان )Balance) : احلالة 

امل�صمم.

الب�صاط Carpet  : يدل على ما يب�صط لتغطية االأر�ض اأو احلوائط اأو املوائد.

البلور : هو نوع من الزجاج املمتاز الذي عرفه امل�صلمون و�صنعوه باإتقان ,  ويحتوي على ن�صب خمتلفة من اأكا�صيد الر�صا�ض, وي�صمى 

) كري�صتال (.

البنية التناغمية : العالقة بني امل�صاحات الفاحتة والقامتة وامل�صاحات الو�صيطة بينهما

التباين )contrast): اختالف االألوان عن بع�صها عند جتاورها بحيث يبدو اأحدهما اأفتح اأو اأغمق مما هو عليه فعاًل.

التزجيج : حتويل املادة اإىل مادة �صلبة غري متبلورة �صبيهة بالزجاج اإما عن طريق التخل�ض ال�صريع من احلرارة اأو اإ�صافة املزيد 

من احلرارة اأو خلطها مع اإ�صافات .

التماثل اأو التناظر ) symmetry ):انطباق اأحد ن�صفي ال�صكل على الن�صف االآخر بوا�صطة حمور تناظر بحيث يكون تناظًرا 

ن�صفيًا اأو كليًا.

احلفر البارز:  هو احلفر الذي يرتفع عن ال�صطوح و اأر�صيات اللوحة واحلوائط, وياأخذ عدة اأ�صكال منها النحت اخلفيف الربوز,  

و�صديد الربوز, والنحت املائل, والنحت املج�صم اأو امل�صكل من جميع اجلهات.

احلفر الغائر: هو احلفر داخل ال�صطوح التي يعاجلها الفنان �صواء اأكانت �صطوح حجرية اأو خ�صبية اأو معدنية اأو غريها, ويكون 

اأعلى م�صتوياته موازيا الرتفاع �صطح اللوحة املنحوت فيها.

خط االأر�ض  Ground Line : وهو تقاطع م�صتوى ال�صورة مع م�صتوى االأر�ض , وهو بداية اللوحة , ومنه يبداأ البعد الثالث 

)العمق( .

خط االأفق  Horizon Line:  وهو اخلط الوهمي الواقع على �صطح االأر�ض ) االأفقي ( على مد النظر.

الديكوباج  Decoupage :  كلمة  فرن�صية االأ�صل وتعني فن ق�ض ول�صق الورق على االأ�صطح املختلفة بطريقه فنيه , و�ُصمي 

قدميًا بفن االإن�صان الفقري , الأنه كان يزين  اأدواته واأثاثه بق�ض ول�صق الق�صا�صات ثم يدهنها بطبقة من الورني�ض .

الديكوباج البارز : وهو الذي يكون اأعلى من ال�صطح وي�صتخدم فيه عدة طبقات من ال�صور املتكررة . 

الديكوباج امل�صطح :  ما كان على م�صتوى �صطح اللوحة اأو االآنية وخالفه . 

ال�صجاد : لفظ يطلق على االأب�صطة ب�صكل عام بغ�ض النظر عن  اأنواعها املختلفة والغر�ض الذي ت�صتعمل فيه ؛ واالأ�صل يف ال�صجادة 

. Prayer Rug  هو ال�صجود عليها , وُتقابل اللفظ االجنليزي

ال�صمبالج  Assemblage  : م�صطلح �صجله جون دوبويف للداللة على ا�صتخدام خامات خمتلفة يف ت�صكيل وبناء فني , وي�صتخدم 

فيه ق�صا�صات من خامات واأدوات خمتلفة .
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الطباعة Printing: هي الطريقة التي ميكن بها احل�صول على مناذج اأو ر�صومات ملونة بطرق خمتلفة على �صتى اأنواع االأ�صطح.

الطباعة اليدوية Hand Printing: اإحداث اأثر با�صتخدام قالب معد يدويًا با�صتخدام االألوان املختلفة.

الطباعة بالباتيك Batik Printing: هي عزل مناطق من القما�ض بال�صمع اأو اخليوط املعقودة ل�صمان عدم نفاذ االألوان اأثناء 

ال�صبغ اإىل القما�ض للح�صول على تاأثريات لونية.

الت�صاميم  : تقوم فكرة هذه الطباعة على املوجب وال�صالب يف تنفيذ   Stencil printing بالتفريغ )اال�صتن�صل(  الطباعة 

ويتم تفريغ اجلزء ال�صالب وترك اجلزء املوجب ثم تعري�ض القالب للون بطرق متنوعة لتكرار �صكل القالب.

الطباعة بال�صا�صة احلريرية screen printing : هي ا�صتخدام املواد العازلة الطبيعية اأو الكيميائية على �صا�صة تكون عادة 

من خامة احلرير  بتقنية الت�صوير ال�صوئي لنقل الت�صميم واإحداث اأثر لوين من خالل امل�صامات ال�صالبة.

االأ�صطح  على  باالألوان  متعمدة  اآثار  الإحداث  �صلبة  اأج�صام  با�صتخدام  الطباعة  هي   :Block Printing بالقوالب  الطباعة 

املختلفة.

 , املحروق  الطني  من  ال�صغرية  املكعبات  �صناعة  وحرفة  تعني فن  كلمة اإغريقية  هي   :  Mosaic املوزاييك  فن  اأو  الف�صيف�صاء 

وا�صتعمالها يف زخرفة وتزيني الفراغات االأر�صية واجلدارية عن طريق تثبيتها باملالط فوق االأ�صطح الناعمة وت�صكيل الت�صاميم 

املتنوعة ذات االألوان املختلفة .

فن البوينتليزم Pointillism : هو اأ�صلوب الر�صم التنقيطي باألوان اأ�صا�صية واإحداث نقاط لونية �صغرية خللق انطباع ت�صكيلي 

وا�صع من االألوان الثانوية املختلطة . 

فن اخلداع الب�صري)Optical art illusion) : هو �صكل من اأ�صكال احلركة الفنية املعروفة بفن التاأثريات الب�صرية والذي 

يعرف باالأوب اآرت )Op Art( واملق�صود بـ)Op)هو اخت�صار لكلمة)Optical)  مبعنى ب�صري , و)Art)مبعنى فن.

متناهية  وملونة  �صلبة  زجاجية  قطع  عن  عبارة  هو   :  Micro Mosaic Art الدقيقة(  )الف�صيف�صاء  موزاييك  امليكرو  فن 

ال�صغر, ي�صل عر�ض الكثري منها اإىل اأقل من ملليمرت واأكرب قطعة منها ي�صل عر�صها اإىل ثالثة اأو اأربعة ملليمرتات لتكون ماليني 

من الدرجات اللونية .  ي�صكل بها الفنان لوحته بعد التقاطها مبلقط خا�ض وروؤيتها من خالل عد�صة مكربة ول�صقها بال�صق قوي .

القيمة )value( هي: الدرجة التي يت�صف بها اللون من الفاحت اأو الغامق

�صكٍل  لتكوين   , Coller  ويقوم على ق�ض ول�صق خامات متنوعة  الفرن�صية   الكلمة  م�صتق من  Collages : م�صطلح  الكوالج  

جديد. و هو اإحدى الفنون الب�صرية التي ظهرت يف لوحات الفنانني براك وبيكا�صو .

متتالية فيبونات�صي Fibonacci number:  هي الن�صبة املوجودة يف متتالية ريا�صية تبداأ من الرقم 1 , ثم جمع العددين 

التاليني للح�صول على العدد الذي يليهما فتكون على ال�صكل التايل : 1 , 2 , 3 , 5 , 8 , 13...اإلخ وهي ت�صاوي تقريبًا1,618 

امل�صتطيل الذهبي golden rectangle: هو امل�صتطيل الذي تكون فيه ن�صبة طوله اإىل عر�صه هو الن�صبة الذهبية .
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م�صتوى ال�صورة ) اللوحة (  Picture Plane: وهو �صطح وهمي �صفاف يظهر من خالله ال�صكل ويكون راأ�صي الو�صع ومواجهًا 

للم�صاهد .

م�صتوى  النظر : هو امل�صتوى الوهمي االأفقي الواقع اأمام الناظر مبا�صرة اأما اإذا ارتفع الناظر اإىل اأعلى تغري ال�صكل الذي ينظر 

اإليه بحيث يت�صع ال�صكل االأعلى للمنظر وال يظهر ال�صكل االأ�صفل له , والعك�ض .

ر�صم  وهو  الت�صكيلية,  للفنون  الفعلية  باملمار�صة  الفنان  تو�صل  التي  والقواعد  االأ�ص�ض  من  جمموعة   :Perspective املنظور  

االأ�صكال عن الطبيعة كما ت�صاهدها العني الب�صرية , وهو متثيل االأ�صياء على �صطح منب�صط لي�صت كما هي يف احلقيقة, ولكن كما 

تبدو لعني الناظر يف و�صع معني وعلى بعد معني .

الن�صبة الذهبية e golden ratio�: هي  ثابت ريا�صي وعدد خا�ض للن�صبة بني اجلزء ال�صغري اإىل اجلزء الكبري وهي نف�ض 

  zPhi  الن�صبة بني اجلزء الكبري لكامل ال�صكل وت�صاوي تقريبًا1,618  ورمز لها بالرمز }فاي

 النوتان Notan: هي كلمة يابانية تتكون من جزاأين هما  No  وتعني درجة من العمق والكثافة والظالم و tan تعني الباهت 

واخلافت اأي  )التفاعل بني ال�صوء والظالم(Notan the dark and light , وتعني اأي�صًا العالقة بني االإيجابية )ال�صكل( 

وال�صلبية )الفراغ( واحل�صول على التوازن بينهما.
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املراجع العربية

اأبو اخلري , جمال )1419 هـ( مدخل اإىل الرتبية الفنية .مكتبة اخلبتي الثقافية , ط 2 , بي�صة.• 

اأبو اخلري , جمال ) 1420هـ( تاريخ الرتبية الفنية , ال�صركة الع�صرية العربية , ط 1, اململكة العربية ال�صعودية .• 

اأبو �صقرا, اإياد وحنان )2010م( ال�صجاد ال�صرقي درا�صة تاريخية وفنية وعلمية , دار ال�صاقي , ط 1 , بريوت .• 

اأحمد, عبداملنعم)بدون تاريخ( هوايتي فن الر�صم, دار الر�صاد, القاهرة.• 

اأحمد, ال�صيد وبدر, قائقة )2001م( االإدراك احل�صي الب�صري وال�صمعي, مكتبة النه�صة امل�صرية, الطبعة االأوىل,  القاهرة.• 

االألفي, اأبو �صالح )1985م( املوجز يف تاريخ الفن العام, دار نه�صة م�صر للطباعة والن�صر, القاهرة.• 

االألفي, اأبو �صالح )1984م( الفن االإ�صالمي, دار املعارف, الطبعة الثالثة, القاهرة.• 

اأمانة �صوق عكاظ )1431هـ ( لوحة وق�صيدة, كتاب امل�صاركني يف امل�صابقة لعام 1431 هـ , اململكة العربية ال�صعودية.• 

اأوكان,  برنار )2009م( كنوز االإ�صالم )روائع الفن يف العامل االإ�صالمي(, ترجمة نورما نابل�صي ملوؤ�ص�صة حممد بن را�صد اآل مكتوم – • 

. اأكادمييا– االإمارات العربية

البا�صا, ح�صني )1999م) مو�صوعة العمارة واالآثار والفنون االإ�صالمية – اأوراق �صرقية –الطبعة االأوىل -م�صر.• 

البا�صا, ح�صني )2006م( الفنون يف ع�صور ما قبل التاريخ, مكتبة الدار العربية للكتاب, الطبعة الثانية, القاهرة.• 

الب�صيوين, حممود )1994م( اأ�صرار الفن الت�صكيلي, عامل الكتب, الطبعة الثانية, القاهرة.• 

ب�صاي, �صامي واآخرون ) بدون تاريخ (. تاريخ الزخرفة, مطابع ال�صروق, القاهرة.• 

البهن�صي, عفيف )بدون تاريخ( م�صطلحات اخلط العربي واخلطاطني. • 

اجلربوع, �صاهرة )1431هـ( املنظور الهند�صي قواعده واأ�صا�صياته.ورقة عمل, االإدارة العامة للرتبية والتعليم مبنطقة الريا�ض1431هـ.• 

جرينربج, اأديلي دروبال�ض )2001م( املرجع الكامل ـــ فوتو�صوب 6, مكتبة جرير, الريا�ض.• 

احلربي , �صهيل �صامل ) 1423هـ ( الت�صوير الت�صكيلي يف اململكة العربية ال�صعودية , الفن النقي, ط 1 , الريا�ض .• 

احلم�صي, اأنطوان )1987م( علم النف�ض العام – من�صورات جامعة دم�صق.• 

االأوىل, •  الطبعة  والتوزيع,  والن�صر  للطباعة  االأهايل  الت�صكيلي,  الفن  يف  مقاالت  اللوحة؟  نقراأ  كيف  )1999م(  غازي  اخلالدي, 

�صورية, دم�صق.

اخلديدي, في�صل ) 2009م(  مدّونات ت�صكيلي äGAGôb وتاأمالت يف الفنون الت�صكيلية, دار �صرقيات للن�صر والتوزيع , ط 1, القاهرة.• 

خمي�ض, حمدي )بدون تاريخ( التذوق الفني ودور الفنان وامل�صتمع , دار املعارف , م�صر .• 

اخلنني, عبدالعزيز بن حممد )1428هـ( انطلق نحو التميز , مكتبة امللك فهد الوطنية –الريا�ض.• 

ريد, هربت )2002م( تعريف الفن, هال للن�صر والتوزيع, الطبعة االأوىل, القاهرة.• 

الزغلول, رافع و الزغلول, عماد )2003م( علم النف�ض املعريف, دار ال�صروق للن�صر والتوزيع, الطبعة االأوىل, عمان, االأردن.• 

زغلول, عماد والهنداوي, علي )2004م( مدخل اإىل علم النف�ض, دار الكتاب اجلامعي, االإمارات العربية املتحدة, العني.• 

�صامل, عبد العزيز �صالح ) 1999م)  الفنون االإ�صالمية يف الع�صر االأيوبي, اجلزء االأول )التحف املعدنية), مركز الكتاب للن�صر, • 

القاهرة .
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املحدودة, •  الذهبية  ال�صفحات  �صركات  مطابع  الت�صكيلي,  ال�صحراوية  االآفاقية  الروؤية  فن  ـ  االآفاقية  )1922م(  حممد  ال�صليم, 

الريا�ض.

ال�صويدان, طارق )1429هـ( �صناعة الذكاء , االإبداع الفكري –الطبعة االأوىل – الكويت.• 

�صوقي , اإ�صماعيل . ) 2001 م ( . الت�صميم عنا�صره واأ�ص�صه يف الفن الت�صكيلي , �صركة االأمل للطباعة والن�صر , ط 2 , م�صر .• 
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